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28  
 

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

јонажрдо  32 .  еј аленод енидог .8002.21  
 

У  К  У  Л  Д  О  
АКИНРОБДО АТАДНАМ УЊАВИЂРВТОП  О  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС  
 

I 
  

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

:от и ,енидог.8002  
 
.1  риМ зи ћивејолиМ енагарД o    ,ав рС  анлакидар аксп

 акнартс – и ћилокиН валсимоТ  
.2   ,ециналбаЈ зи аћичивоЈ акнибуЉ  акчитсилајицоС

 хинењидеју ајитраП и )СПС( ејибрС ајитрап
.)СПУП( аренизнеп  

 
 II  

    екчат зи амицинробдо ,таднаМ I    ,екулдО ево
.инитшпукС јово атаднам акетси од ејарт  

 
III  

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

.екулдО ево ањешонод  
 
VI  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60:јорБ - 45 80/ -I 2/   

енидог.8002 рабмецед.32 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

 
 
 

38  
 

увонсо аН   амићезудерп минвај о анокаЗ .72 аналч
 .лС''( асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и
 )70/321,50/801 ,50/701 ,20/52 ,0002/52 .рб ,''СР кинсалг

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

 ициндес ан цавељоБ јонажрдо  23 1. 2 .8002.   ,енидог
 еј аленод  

 
У К У Л Д О  

 
I 

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

 до 365 .рб ,унидог  .енидог .8002.21.50  
 

 
 
 

 
II  

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

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

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

III  
вО укулдО у  нитшпо утсил монебжулС у итивајбо е 

цавељоБ . 
 

јорБ 60 : - 45 80/ - 3/I -1 
 ,цавељоБ 23.12  енидог.8002.  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
48  
 

 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

етни гетшпо до итсонталед  .рб ,''СР кинсалг .лС''( асер
 и )70/321,50/801 ,50/701 ,20/52 ,0002/52  .93 аналч

 eнитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС
цавељоБ '' 0/1.рб , )8  ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,

јонажрдо ициндес  23 1. 2 .8002.   еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 

I 
салгас ЕС ЕЈАД  анупод и анемзи кинвонеЦ ан тсон

 .8002 аз уцвељоБ у “агулсУ„ ПКЈ  агулсу акинвонеЦ
 .21.32 до вечоп ,енидог .8002.21.5 до 265 .рб ,унидог

.енидог .8002  
II  

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

атсиниМ амивтср   минвај о анокаЗ б.22 аналч зи
 гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп
 ,50/701 ,20/52 ,0002/52 .рб ,''СР кинсалг .лС''( асеретни

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

III  
вО укулдО у  нитшпо утсил монебжулС у итивајбо е 

цавељоБ . 
 

орБ 60 :ј - 45 80/ - /I 3-2 
,цавељоБ  .8002.21.32  енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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58  
 

 амићезудерп минвај о анокаЗ .72 аналч увонсо аН
 .лС''( асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и
 )70/321,50/801 ,50/701 ,20/52 ,0002/52 .рб ,''СР кинсалг

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

јонажрдо ициндес ан цавељоБ  23 1. 2 .8002.   ,енидог
 еј аленод  

 
У К У Л Д О  

 
I 

 ПКЈ  ањаволсоп маргорП  ан тсонсалгас ЕС ЕЈАД
002 аз уцвељоБ у “агулсУ„ 9  до 565 .рб ,унидог .

2.21.50 .енидог .800  
 

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

араз и анец ањатерк ањећарп идар ,)70/321,50/801 .ад  
 

III  
вО укулдО у  нитшпо утсил монебжулС у итивајбо е 

цавељоБ . 
 

60 :јорБ - 45 80/ - 3/I -3 
 ,цавељоБ 23.12  енидог.8002.  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68  
 

 минланумок о анокаЗ .1 ватс .32 аналч увонсо аН
Р кинсалг .лС''( амитсонталед  ,)89/24 ,79/61 .рб ,''С

 уњаљвабо и амићезудерп минвај о анокаЗ .72 аналч
 .рб ,''СР кинсалг .лС''( асеретни гетшпо до итсонталед

 и )70/321,50/801 ,50/701 ,20/52 ,0002/52  .93 аналч
 eнитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС

цавељоБ '' 0/1.рб , )8 тшпо анитшпукС ,  ан цавељоБ ени
јонажрдо ициндес  23 1. 2 .8002.   еј аленод ,енидог  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 
I 

 ПКЈ  агулсу акинвонеЦ ан тсонсалгас ЕС ЕЈАД
 до 465 .рб ,унидог .9002 аз уцвељоБ у “агулсУ„

0 10 до вечоп ,енидог .8002.21.5  . .енидог .9002 араунај  
 
II  

 укулдО увО   ас инвонеЦ  гонварпУ мокулдО и мок
цавељоБ ''агулсУ'' ПКЈ аробдо  итиватсод  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

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

 
III  

вО укулдО у  нитшпо утсил монебжулС у итивајбо е 
цавељоБ . 

 
60 :јорБ - 45 80/ - /I 3-4 

,цавељоБ  .8002 .21.32   енидог  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
КИНДЕСДЕРП  
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78  
 

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  анитшпукС ,)80/1 јорб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''
 до ициндес ан еј цавељоБ енитшпо .21.32 аленод ,енидог .8002  

  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО УТЕЏУБ О УКУЛДО  

УНИДОГ .9002 АЗ  
 

                      I  ОЕД ИТШПО  
 

.1 налЧ  
 з цавељоБ енитшпо атеџуб ицадзи и ањамирП увонсо оп ицадзи и ањамирп ,)теџуб :утскет мељад у( унидог .9002 а   ,ејадорп

:от и амисонзи мићеделс у ус инеђрвту ,агуд аталпто и ањавижудаз и атидерк хитад и енивоми ексјиснаниф еквабан онсондо  
 

атеџуб ицадзи и ањамирП  амиранид у сонзИ  

атеџуб ањамирП  762 00,000.637.  
атеџуб ицадзИ  00,000.637.962  

тицифед икстеџуБ  00,000.000.2  
 

 ицадзи и ањамирП  зи  :амисонзи мићеделс у ус инеђрвту атеџуб  
 

сипО   ексмоноке арфиШ
ејицакифисалк  б зи автсдерС у атеџ  

1 2 3 

АЊАМИРП АНПУКУ  8+7  .762 36 00,000.6  
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  000.650.6 00,  
    идохирп иксероп илатсО .5.1  917+617+217  00,352.205.51  

:агеч до ,идохирп иксеропеН .2  47  00,981.654.71  
     - 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  .231 09 00,118.7  

ИЦАДЗИ ИНПУКУ  5+4  .462 33 00,000.6  
идохсар ићукеТ .1  4 22 2. 51 00,070.2  

     енелсопаз аз идохсаР .1.1  14  00,328.355.46  
     бор ењећшироК .2.1 агулсу и а  24  59. 63 00,901.7  
     атамак аталптО .3.1  44  00,000.032.2  
     ејицневбуС .4.1  54  00,000.075.16  
     атеџуб зи атитшаз анлајицоС.5.1  74  15 00,020.1  
     идохсар илатсО.6.1  94+84  00,744.290.21  

ирефснарТ .1  1464+1364  00,176.728.12  
нлатипаК .3 ицадзи и  5 00,039.381.24  

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

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

      д до ењавижудаЗ .1.2 аротидерк хићамо  119    
      аротидерк хинартс до ењавижудаЗ .2.2  219    

агуд аталптО .3  16  00,000.004.5  
      амиротидерк мићамод агуд аталптО .1.3  116  00,000.004.5  
      амиротидерк минартс агуд аталптО .2.3  216    
      ајицнараг оп агуд аталптО .3.3 ам  316    

енивоми ексјиснаниф аквабаН .4  26    

2+1( ЕЊАРИСНАНИФ ОТЕН -3- )4    - 00,000.003.5  
 

 ровзи ,3 асалк( АНИДОГ ХИЈИНАР ЗИ АДОХИРП КАШИВ ИНЕЂЕРОПСАРЕН
)31 ањариснаниф  3 00,000.000.2  

 
 ,3асалк ( ЕНИДОГ ЕНДОХТЕРП ЗИ ЕЈИЦАЗИТАВИРП ДО АВТДЕРС АНЕШОРТУЕН

взи )41 ањариснаниф ро  3   
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.2 налЧ  

 :до ес ијотсас унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо теџуБ  
)1   до усонзи у ањамирп 26 00,000.637.7  ;аранид  
)2   до усонзи у акатадзи 26 7.9 00,000.63  ;аранид  
)3   до усонзи у атицифед гокстеџуб 00,000.000.2  .аранид  

 до усонзи у атицифед гокстеџуб ењариснаниф аз автсдерс анбертоП 00,000.000.2   акшив гонеђеропсарен зи ес ећидебзебо аранид
.анидог хијинар зи адохип  

талпто ењариснаниф аз автдерс анбертоП  до усонзи у енивоми ексјиснаниф уквабан и агуд е 00,000.004.5    аранид  ес ећидебзебо
 зи .акатадзи хићукет  

 
.3 налЧ  

  до усонзи у автсдерс ес ујајавдзи уврезер укстеџуб ућукет У 00,000.000.2  .аранид  
 с енариналпен аз ес етсирок аналч гово .1 аватс зи автсдерС  ес ејок аз ехрвс аз или ејицајирпорпа енеђрвту усин ејок аз ехрв

.енљовод елиб усин ејицајирпорпа ад ежакоп енидог укот у  
 енитшпо киндесдерП  .еврезер екстеџуб ећукет ибертопу о укулдо исонод  
 

.4 налЧ  
  теџуб у ес ујариналп еврезер екстеџуб енлатс автсдерС  у ес етсирок и ајицајирпорпа анбесоп оак ујузакси и енитшпо у

.уметсис мокстеџуб о анокаЗ .94 моналч ас удалкс  
 

.5 налЧ  
 ањамирП  зи   до усонзи монпуку у енитшпо атеџуб 00,000.637.762   ,амајицакифисалк миксмоноке онсондо ,аматсрв оп аранид

еделс у ус анеђрвту :амисонзи мић  
 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  - итсонталед хинлатсомас до едохирп ан зероп  00,000.007.3    
341117  - ирп ан зероп итсонтеркопен до едох  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  - ан зероп  етшиљмез  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  - нлатипак ан зероп е ејицккаснарт  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  - аонап хинмалкер ењећширок аз аскат анланумок  00,000.01    
044417  - иторп аз автсдерс в утитшаз унражоп  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    
045417  - етшпо до арабод ењећширок аз аданкан асеретни г  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  -  аскат анланумок умриф ан  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    00,118.709.231  
051337  - снарт ићукет анитшпо аовин тсирок у итсалв аовин хигурд до иреф  00,118.299.911    
052337  - анитшпо аовин тсирок у итсалв аовин хигурд до ирефснарт инлатипак  00,000.519.21    

147  енивоми до идохирП    00,000.537.8  
051147  - дерс ан етамак с розерт анучар гонаводилоснок авт енитшпо а  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  агулсу и арабод ејадорп до идохирП    00,981.108.5  

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

анитшпо аовин тсирок у ајицазинагро  00,000.005.3    
152247  - ескат енвитартсинимда акснитшпо  00,981.1    
352247  - атшиљмез гокснивеђарг ењеђеру аз аданкан  00,000.053    
153247  - лед мојовс ијок идохирп анитшпо ајицазинагро и инагро еравтсо ућшонта  00,000.059.1    

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  ердоен и итивошеМ ђ идохирп ине    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    

129  енивоми ексјиснаниф ећамод ејадорп до ањамирП    000.001 00,  
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059129  
-  аовин тсирок у алатипак голатсо и ајицка хићамод ејадорп до ањамирп

анитшпо  00,000.001    

АЊАМИРП И ИДОХИРП ИНПУКУ  00,000.637.762  
 

.6 налЧ  
 :амисонзи мићеделс у ус инеђрвту ,аманеман минвонсо оп ,атеџуб ицадзИ  
 

 аксмонокЕ
ајицакифисалк   И П О С 

 зи автсдерС
атеџуб  

 .тадод зи ицадзИ
 .теџуб .хирп

.сирок  автсдерс анпукУ  

1 2 3 4 5 
14  енелсопаз аз идохсаР  00,328.355.46  00,084.713.3  00,303.178.76  
114  хинелсопаз еданкан и ицадод ,еталП  00,455.351.54  00,006.781.2  00,451.143.74  
214  под инлајицоС ацвадолсоп терет ан исонир  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  00,031.924.1  00,003.236  00,034.160.2  
514  енелсопаз аз авокшорт eданкаН  00,639.564    00,639.564  
614  сопаз едаргаН идохсар инбесоп илатсо и аминел  00,257.626.8  00,000.601  00,257.237.8  
714  катадод икчиналсоП  00,384.377    00,384.377  

24  абор и агулсу ењећшироК  00,901.763.95  00,008.816.3  00,909.589.26  
124  ивокшорт инлатС  00,030.056.7  00,009.573  00,039.520.8  
224  вокшорТ ањавотуп и  00,494.017.51  00,000.722  00,494.739.51  
324  уровогу оп егулсУ  00,083.107.21  00,009.923  00,082.130.31  
424  егулсу енавозилајицепС  00,430.929.5  00,004.036  00,434.955.6  
524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,087.916.01  00,000.355  00,087.271.11  
624  аМ  лајирет  00,193.657.6  00,006.205.1  00,199.852.8  

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  5.16 00,000.07    00,000.075.16  
154  амајицазинагро и амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбуС  00,000.075.16    00,000.075.16  

64  ирефснарт и ејицатод ,ејицаноД  00,176.728.12    00,176.728.12  
364  итсалв амиовин милатсо ирефснарТ  00,176.728.12    00,176.728.12  

74  атитшаз анлајицос и ењаругисо онлајицоС  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  Д амајицазинагро минидалвен ејицато  00,564.144.7    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  е делсу улатсан утетш или едервоп аз ететш аданкаН  хинратнемел

адогопен  
00,278.46    00,278.46  

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

15  автсдерс анвонсО  00,039.381.04  00,000.562.03  00,039.844.07  
115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,037.316.92  0,000.000.42 0 00,037.316.35  
215  амерпо и енишаМ  00,000.425.2  00,008.342  00,008.767.2  
515  анивоми анлајиретамеН  00,002.640.8  00,002.120.6  00,004.760.41  

45  анивоми андорирП  00,000.000.2    00,000.000.2  
145  етшиљмеЗ  00,000.000.2    00,000.000.2  

16  ецинвалг аталптО  4.5 00,000.00    00,000.004.5  
116  амиротидерк мићамод ецинвалг аталптО  00,000.004.5    00,000.004.5  

  :ИЦАДЗИ И ИДОХСАР ИНПУКУ  00,000.637.962  00,080.132.73  00,080.769.603  

  
II  ОЕД НАБЕСОП  

 
.7 налЧ  

 автсдерС  зи   до усонзи у атеџуб 00,000.637.962  иназакси аранид  инолок у х 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 00,080.769.603   7 инолок у хиназакси аранид :от и  
  ровз

И
а

њариснани
ф

 

у
Ф

ајицкн
 

 акс
монок

Е
јицаки

фисалк
а сипО  

 зи автсдерС
  атеџуб -  ировзи

 ањариснаниф
,10(  )21 и 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    14 0001  хинелсопаз ицадод и еталП  00,368.228.1    00,368.228.1  %95,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,337.623    00,337.623  %11,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,000.15    00,000.15  %20,0  
10    000614   илатсо и исуноб ,едаргаН идохсар инбесоп  00,000.15    00,000.15  %20,0  
10    000714   катадод икчиналсоп и иксјидуС - катадод икчинробдо  00,384.377    00,384.377  %52,0  
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10    000124   ивокшорт инлатС  00,044.37    00,044.37  %20,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,232.18    00,232.18  %30,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,582.709.2    00,582.709.2  %59,0  
10    000624  лајиретаМ  00,402.266    00,402.266  %22,0  
10    000274  атеџуб зи утитшаз унлајицос аз аданкаН  00,0    00,0  %00,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,564.631    ,564.631 00  %40,0  

10    000284   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  00,556.198.6    00,556.198.6  %52,2  

      едзар онпукУ о ЕНИТШПО АНИТШПУКС 1  8.6 00,556.19    00,556.198.6  %52,2  

  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  %98,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  .005 00,132    00,132.005  %61,0  
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  рт инлатС ивокшо  00,498.312    00,498.312  %70,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,088.068    00,088.068  %82,0  
10    000324   уровогу оп егулсУ  00,496.235.2    00,496.235.2  %38,0  
10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,005.52    00,005.52  %10,0  
10    000624  лајиретаМ  00,282.254.1    00,282.254.1  %74,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.000.3    00,000.000.3  %89,0  

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

10    000215  ерпо и енишаМ ам  00,0    00,0  %00,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  инагро инвадоноказ и иншрвзИ  011  00,395.694.11    00,395.694.11  %57,3  

      
едзар онпукУ о  ОКСНИТШПО И КИНДЕСДЕРП 2

ЕЋЕВ  00,395.694.11    00,395.694.11  %57,3  

  3 оедзаР  АВАРПУ АКСНИТШПО          
  031    у етшпО егулс          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,222.503.42    00,222.503.42  %29,7  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,151.833.4    00,151.833.4  %14,1  
10    000314  ирутан у еданкаН  00,571.71    00,571.71  %10,0  
10    000414  анлајицоС  аминелсопаз ањавад  00,037.753.1    00,037.753.1  %44,0  
10    000514  енелсопаз аз еданкаН  00,639.564    00,639.564  %51,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,212.061.7    00,212.061.7  %33,2  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,694.036.4    .036.4 00,694  %15,1  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,284.594.41    00,284.594.41  %27,4  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,100.925.3    00,100.925.3  %51,1  
10    000424                                                                              егулсу енавозилајицепС              00,439.030.4    00,439.030.4  %13,1  
10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,082.724    00,082.724  %41,0  
10    000624  лајиретаМ  00,503.341.2    00,503.341.2  %07,0  
10    000174  ањаругисо гонлајицос зи аварП  00,061.011    00,061.011  %40,0  
10    74 0002  атеџуб зи утитшаз унлајицос аз аданкаН  00,068.004    00,068.004  %31,0  
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    069.117 00,  %32,0  

10    000384  алет хиксдус и уњешер оп иланеп и ензак еначвоН  00,000.007    00,000.007  %32,0  

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( - .000.2  анлатс ,000 - )000.000.1  00,000.000.3    00,000.000.3  %89,0  
10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,037.780.42    00,037.780.42  %58,7  
21    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,000.001    00,000.001  %30,0  
31    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  000.2 00,000.    00,000.000.2  %56,0  
10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,000.003    00,000.003  %01,0  
10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.517.1    00,000.517.1  %65,0  
10    000145  етшиљмеЗ  00,000.000.2    00,000.000.2  %56,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  егулсу етшпО   031  00,605.143.201    00,605.143.201  %43,33  
  071    гуд инвај аз еназев ејицкаснарТ          
10    000144   атамак хићамод аталптО  00,000.012.2    00,000.012.2  %27,0  
10    000444  ањавижудаз ивокшорт ићетарП  00,000.02    00,000.02  %10,0  
10    000116  инвалг аталптО  амиротидерк мићамод ец  00,000.004.5    00,000.004.5  %67,1  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  гуд инвај аз еназев ејицкаснарТ  071  00,000.036.7    00,000.036.7  %94,2  
  090    атитшаз анлајицоС          
10    000364             итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД                                                                           00,452.918.5    00,452.918.5  %09,1  
60    000364                                                                                    итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД    747.363 00,    00,747.363  %21,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  атитшаз анлајицоС  090  00,100.381.6    00,100.381.6  %10,2  
  007    овтсвардЗ          
10    000364                                                                      итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД                  00,000.000.2    00,000.000.2  %56,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  овтсвардЗ  007  00,000.000.2    00,000.000.2  %56,0  
  219    ењавозарбо онвонсО          
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10    000364                                         итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД                                00,076.324.11    00,076.324.11  %27,3  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк   онвонсО 219 о ењавозарб  00,076.324.11    00,076.324.11  %27,3  
  029    ењавозарбо ењдерС          
10    000364                итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД                                                                        00,000.122.2    00,000.122.2  %27,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  ењавозарбо ењдерС 029  00,000.122.2    00,000.122.2  %27,0  
  авалГ   арутлуК 10.3          
  028     ерутлук егулсУ          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,274.010.5    00,274.010.5  %36,1  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,578.698    00,578.698  %92,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,692.412    00,692.412  %70,0  
10    000124  рт инлатС ивокшо  00,006.701.1    00,006.701.1  %63,0  
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  622.1 00,009.    00,009.622.1  %04,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    00,009.33  00,009.33  %10,0  
10    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС  00,006.617.1    00,006.617.1  %65,0  
40    0424 00                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,004.102  00,004.102  %70,0  
70    000424                                                                               егулсу енавозилајицепС               00,000.052  00,000.052  %80,0  
10    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,000.175    00,000.175  %91,0  
40    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.07  00,000.07  %20,0  
10    000624  лајиретаМ  00,002.732    00,002.732  %80,0  
40    000624  иретаМ лај    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   ескат ензевабо ,изероП  гондеј до етунтеман ензак и
могурд итсалв аовин    00,006.5  00,006.5  %00,0  

10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.04    00,000.04  %10,0  
10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,002.12    00,002.12  %10,0  
40    000515  анивоми анлајиретамеН    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  %39,3  

  увалг аз онпукУ  арутлуК 10.3  00,340.402.11  00,009.958  00,349.360.21  %39,3  
  авалГ  ајицазинагро акчитсируТ 20.3          
  374    мазируТ          
10    000114  талП хинелсопаз ицадод и е  00,212.235    00,212.235  %71,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,862.59    00,862.59  %30,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,446.582    00,446.582  %90,0  
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  %94,0  
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    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  0.001.1 00,00    00,000.001.1  %63,0  
70    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ    00,000.000.42  00,000.000.42  %28,7  
10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,000.527.7    00,000.527.7  %25,2  
70    000515  анивоми анлајиретамеН    00,000.000.6  00,000.000.6  %59,1  

  
 аз онпукУ  .кнуф
.салк  мазируТ 374  00,428.076.11  00,000.000.03  00,212.235  %71,0  

  увалг аз онпукУ  ајицазинагро акчитсируТ  20.3  00,428.076.11  00,000.000.03  00,212.235  %71,0  
  авалГ  арутлук акчизиФ 30.3          
  018    атропс и ејицаеркер егулсУ          
10    00184 0 амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.000.4    00,000.000.4  %03,1  

10   .кнуф аз онпукУ
.салк  арутлук акчизиФ 018  00,000.000.4    00,000.000.4  %03,1  

  увалг аз онпукУ  арутлук акчизиФ  30.3  00,000.000.4    00,000.000.4  %03,1  
  авалГ  арбо окслокшдерП 40.3 ењавоз        
  119    ењавозарбо окслокшдерП          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,774.557.01    00,774.557.01  %05,3  
40    000114  хинелсопаз ицадод и еталП      00,0  %00,0  
70    000114  хинелсопаз ицадод и еталП    00,006.781.2  00,006.781.2  %17,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,132.529.1    00,132.529.1  %36,0  
40    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС      00,0  %00,0  
70    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС    00,085.193  00,085.193  %31,0  
40    000414  ајицоС аминелсопаз ањавад анл    00,000.03  00,000.03  %10,0  
70    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС    00,003.206  00,003.206  %02,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,000.588    00,000.588  %92,0  
70    000614  сар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН идох    00,000.601  00,000.601  %30,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.033.1    00,000.033.1  %34,0  
40    000124  ивокшорт инлатС    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  7 00,000.3  %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  
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40    000424                         егулсу енавозилајицепС                                                                     00,000.52  00,000.52  %10,0  
70    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,000.451  00,000.451  %50,0  
40    24 0005  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.05  00,000.05  %20,0  
70    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.334  00,000.334  %41,0  
10    000624  лајиретаМ  00,000.981    00,000.981  %60,0  
40    000624  лајиретаМ    00,008.021.1  00,008.021.1  %73,0  
70    000624  лајиретаМ    00,000.923  00,000.923  %11,0  

70    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин    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  8.48 00,00  %30,0  
70    000215  амерпо и енишаМ    00,000.951  00,000.951  %50,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  ењавозарбо окслокшдерП 119  00,807.342.51  00,081.173.6  00,880.173.12  %69,6  

  увалг аз онпукУ  ењавозарбо окслокшдерП 40.3  00,807.342.51  00,081.173.6  0,888.416.12 0 %69,6  
  авалГ  ециндејаз енсеМ 50.3          
  061     егулсу енвај етшпО          
10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.871    00,000.871  %60,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,000.010.1    00,000.010.1  %33,0  
10    000424                егулсу енавозилајицепС                                                                            00,000.551    00,000.551  %50,0  
10    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,000.695.9    00,000.695.9  %31,3  
10    000624  лајиретаМ  00,000.249.1    00,000.249.1  %36,0  
10    000184  цатоД амајицазинагро минидалвен еји  00,0    00,0  %00,0  

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

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,000.623.2    00,000.623.2  %67,0  
10    000215   енишаМ амерпо и  00,000.016    00,000.016  %02,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  О 061 п егулсу енвај етш  00,000.038.51  00,0  00,000.038.51  %61,5  

  увалг аз онпукУ  ециндејаз енсеМ 50.3  00,000.038.51  00,0  00,000.038.51  %61,5  
  авалГ  дноф инсагортаВ 60.3          
  023    улсУ етитшаз енражопвиторп ег          
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  амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбуС  00,000.075.16    00,000.075.16  %60,02  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  ециндејаз јовзаР 026  00,000.075.16    000.075.16 00,  %60,02  
  увалг аз онпукУ  ећезудерп онланумок онваЈ 70.3  00,000.075.16    00,000.075.16  %60,02  

   оедзар аз онпукУ  АВАРПУ АКСНИТШПО 3  00,257.743.152  00,080.132.73  00,238.875.882  %10,49  

  онпукУ  ЕНИТШПО ТЕЏУБ  00,000.637.962  00,080.132.73  00,080.769.603  %00,001  
 

III  ОЕД НАБЕСОП  
 

.8 налЧ  
 љпукирп цавељоБ енитшпо атеџуб ањамирП a  до онсивазен ,амисипорп мигурд и моноказ ас удалкс у ујућалпан и ес уј

.ањамирп етсрв енидејоп аз мокулдО мово хинеђрвту асонзи  
 

.9 налЧ  
 ежом кинсирок аватсдерс хикстеџуб терет аН  .мокулдО мово енеђрвту ејицајирпорпа асонзи од омас езевабо итамизуерп  
 

.01 налЧ  
 .атеџуб амињамирп минеравтсо онремзарс ес ујавашрвзи аватдерс хикстеџуб амицинсирок амерп езевабО  
 тироирп оп ес ећавашрвзи атеџуб ицадзи ,ењамс ањамирп енидог укот у ес окА  миксноказ енеђрвту езевабо :от и ,амите

 амисипорп –  хикстеџуб акинсирок ењасиноицкнуф онатемсен аз ондохпоен ивокшорт инлатс инламиним и уовин мећејотсоп ан
.аватсдерс  

 порпа ,усонзи монариналп у едохирп ентадод еравтсо ен аватсдерс хикстеџуб ицинсирок окА  хит зи енеђрвту ејицајир
.атеџуб терет ан итавашрвзи ес ећен адохирп  

  ад еј назевабо ,едохирп ентадод и ејуравтсо ектадзи или едохсар енеђердо аз ,атеџуб зи адохирп дероп ,ијок кинсироК
.аровзи хигурд зи адохирп зи ишрв оврп акатадзи и адохсар хит ењеримзи  

 
.11 налЧ  

  мижилб оп ујузакси и ес ујуђеропсар ицинсирок икстеџуб ујуравтсо ућшонталед мојовс ејок идохирп и атеџуб автсерС
 .адохсар и адохирп моналп моксјиснаниф мињшидог ,мојицакифисалк монланоицкнуф и моксмоноке ас удалкс у ,аманеман

 и маргорп ињшидоГ  нагро инжелдан онсондо ,робдо инварпУ исонод аналч гово .1 аватс зи адохсар и адохирп налп иксјиснаниф
.атеџуб уњајавсу оп анад 8 ејинсакјан ,акинсирок гокстеџуб  

 
.21 налЧ  

к ивс аводар уњеђовзи и агулсу уњажурп ,арабод ицвабан о аровогу ањавиљедод мокилирП  ад аберт атеџуб ицинсиро
 50/101 и 40/55 ,30/34 ,20/93 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( амаквабан минвај о монокаЗ неђрвту ничан ан епутсоп – .)ноказ .рд  
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1 налЧ 3. 

 сдерс хикстеџуб акинсирок гонткерид ањећшалво или ањаволсоп мибо енидог укот у ес ад ујачулс У  сонзи ,инеморп ават
 екстеџуб ећукет тсирок у или терет ан итињамс онсондо ,итаћеву ес угом акинсирок гот итсонвитка аз хинејовдзи ајицајирпорпа

.еврезер  
 .енитшпо киндесдерП исонод аналч гово аватс гондохтерп зи ајицајирпорпа инеморп о укулдО  
 рок инткериД  итишрвзи ежом ,ејиснаниф аз гонжелдан еварпу анагро гонлакол ењербодо зу ,аватсдерс хикстеџуб кинси

сонзи ес ијич дохсар аз ејицајирпорпа итсондерв %5 до усонзи у адохсар гонеђердо еми ан хинербодо ајицајирпорпа ењаваремсуерп  
.ејуњаму  

1 налЧ 4. 
  њешрвзи аЗ .енитшпо киндесдерП еј наровогдо екулдо ево е  
 .енитшпо киндесдерП еј атеџуб ењешрвзи аз цавадобдераН  
  ећукет и енлатс уњећширок и утеџуб о екулдО ијицазилаер о енитшпо инитшпукС јатшевзи исондоп енитшпо киндесдерП

ењшидог атуп авд ењамјан еврезер екстеџуб . 
 

1 налЧ 5. 
 .енитшпо киндесдерП еј наровогдо ,мокулдО мово хинеђеропсар аватсдерс ењећширок окснеман и отиноказ аЗ  
  ,ањавозарбо гењдерс и гонвонсо итсалбо зи мокулдО мово хинеђеропсар аватсдерс ењећширок окснеман и отиноказ аЗ

ос ,ерутлук екчизиф ,ерутлук  елатсо и ециндејаз енсем ,аћезудерп анвај аз ,автсвардз и ицед о егирб еневтшурд ,етитшаз енлајиц
еј онровогдо екинсирок  онровогдо  .акинсирок ецил  

 
61 налЧ . 

 ејок аз енеман аз омас мокулдо мово анеђеропсар автсдерс ититсирок угом атеџуб аватсдерс ицинсироК   мивохињ оп ми ус
.атенерп и анербодо автдерс ат амиветхаз  

 
71 налЧ . 

  ,атеџуб зи ариснаниф онжетерп или инилец у тсонталед ес ајич ,автсдерс хикстеџуб ицинсирок инткеридни и инткериД
 онремзарс инидог .9002 у дар аз аватдерс ујицазитрома утанучарбо ећињаму .атеџуб зи хинеђебзебо аватдерс улед  

 
81 налЧ . 

 у ујаћарв ес автдерс ,вонсо инварп оајотсоп ејин атеџуб автсдерс акинсирок ањаћалп гонеђердо ењешрвзи аз ад ујачулс У
.енитшпо теџуб  

 
91 налЧ . 

иксдус евозази ућшонталед мојвс атеџуб кинсирок инткеридни окилокУ   и акулдо хиксдус хинжансоварп ењешрвзи ,ропс
.адохирп хиневтспос хивохињ терет ан ес ујавашрвзи ањанвароп аксдус  

 
02 налЧ . 

  анеђебзебо ус ока ,итишрв ес ежом ејицазитаметсис анемзи и оак анагро и ибжулс хивон ењавинсо ,акиндар хивон мејирП
охињ аз автдерс сонсалгас зу ,дар в т .енитшпо енитшпукС  

 
налЧ  12 . 

  хигурд или аканаб док итавачоро или итарисалп ончороктарк ес угом атеџуб унучар ан автсдерс авижолопсар онемервирП
.монокаЗ ас удалкс у ,ајицазинагро хиксјиснаниф  

 итшпо еми у аналч гово .1 аватс зи ровогУ  ејучуљказ ен .енитшпо киндесдерП  
 

22 налЧ . 
  ешив или оншергоп терет ан ес ујаћарв ,хинасипорп до усонзи мећев у инећалпу или ,инећалпу оншергоп ус ијок идохирП

.онеђердо ејичагурд ејин амисипорп минбесоп ока ,адохирп хинећалпу  
 алч гово .1 аватс зи идохирП .атеџуб тсирок у инећалпу ус амијок у амисонзи у ес ујаћарв ,ан  
 

32 налЧ . 
  диву ан еватс ,акинсирок гонткерид ебжулс .јт ,ањељедо гонжелдан ветхаз ан ад инжуд ус ицинсирок икстеџуБ

равтсо о ејатшевзи ујаљватсод ад и оак ,уњариснаниф мовохињ о ујицатнемукод  монеђердо у адохсар уњешрвзи и адохирп уње
.агулсу мењаљвабо еравтсо ејок едохирп и ићујучуљку ,)ончесеморт ењамјан( удоиреп  

 
42 налЧ . 

   аз хинариналп атеџуб аватсдерс уњешорт у едетшу еравтсо ијок ,аватсдерс хикстеџуб ицинсирок инткеридни и инткериД
охсар  етатлузер енбесоп аз адарган уталпси аз ититсирок адетшу сонзи инеравтсо угом ,агулсу и абор ењећширок и енелсопаз аз ед

.хинелсопаз адар  
 дерс анеравтсО с онбертоп асонзи до мећев усонзи у ититалпси ес угом ен аналч гово .1 аватс зи адетшу авт г  уталпси аз
ј .енидог екстеџуб ујарк ан от и ,аватдерс хикстеџуб акинсирок гонткеридни и гонткерид адноф гонталп гончесем гонде  
 ерС д  усонзи у ешивјан адохсар хинеђердо еми ан ајицајирпорпа мењаварбодо ес ујаваремсуерп адетшу до анеравтсо автс

ицајирпорпа итсондерв %5 од .ејуњаму сонзи ес ијич дохсар аз еј  
 

52 налЧ . 
  и амидохирп у ањатерк итсонежетонваруен делсу енатсан ад ежом ијок ,итсондивкил ећукет атицифед ењариснаниф аЗ

ј о анокаЗ .53 аналч амабдердо ас удалкс у итавижудаз ес ежом енитшпо киндесдерП ,атеџуб амидохсар  инебжулС''( угуд монва
.)5002/16 јорб ,''СР инсалг  
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62 налЧ . 

 ок о монокаЗ ас удалкс у ареднет гонвај увонсо ан ес ећидоворпс ајисецнок ењаваД н  ,''СР кинсалг инебжулС''( амајисец
.)30/55 јорб  

 ецок о аровогу мењечуљказ енитшпо енитшпукС екулдо увонсо аН  акилбупеР онсондо ,анитшпо аналч гово .1 аватс зи ијис
.мојисецнок мот ас изев у езевабо енволсу или енткерид итамизуерп ежом ен  

  отичоран а ,ијисецнок о аровогу енемирп зи илшазиорп иткефе иксјиснаниф ес ећаритнедиве атеџуб увтсдовонучар У
иту ијок иткефе .енивоми тсондерв ан уч  

   
2 налЧ 7. 

  .2 уледзар У –  и енитшпо киндесдерП О 184 ејицакифисалк ексмоноке ас автсдерс ,ећев окснитшп -  минидалвен ејицатоД
ирк ањавиђердо ,асрукнок гонедеворпс нокан аћев гокснитшпО екулдО увонсо ан анеђеропсар ећиб амајицазинагро  и амујирет

 ањавонеми .ејисимок авоналч  
 

VI  ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  
 

82 налЧ . 
 шрвзи нучар ан ећенерп енидог .9002 араунај .13 од ,аватдерс хикстеџуб ицинсироК е шпо атеџуб ањ т дерс авс ени с  ајок авт

с ајок ,инидог 8002 у адохсар ењариснаниф аз анешорту усин  аз енитшпо утеџуб о мокулдО ас удалкс у атенерп амицинсирок мит у
.унидог .8002  

 
2 налЧ 9. 

 М итиватсод укулдо увО и  у итивајбо и ајиснаниф увтсратсин С  монебжул утсил  енитшпо   цавељоБ . 
 

03 налЧ . 
   у ањљвиљвајбо анад до анад масо уганс ан апутс акулдо авО С жул  монеб утсил  енитшпо   цавељоБ ињемирп а ,  до ес ећав  

унај .10 .енидог .9002 ара  
 

60 :јорБ - 45 8002/ - / I 4 
цавељоБ  , .21.32 енидог .8002  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
88  
 

88  
 

рб ,“СР кинсалг.лС„( еварпуомас енлакол уњарсинаниф о анокаЗ .8 и .7 аналч увонсо аН  .93 аналч и )60/26 .
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“ цавељоБ енитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС

 .21 .32 002 8. еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 унивоми ан азероп епотс инисив о  

п и аварп хинтулоспа сонерп ан азероп мисо( )нолкоп и еђелсан ан азеро  
 

.1 налЧ  
  ,)нолкоп и еђелсан ан азероп и аварп хинтулоспа сонерп ан азероп мисо( унивоми ан азероп епотс ес ујуђрвтУ

4 .рб ,“ЈРС тсил .лС„ ,10/62 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( унивоми ан узероп о монокаЗ ас удалкс у а 2 салг.лС„ ,20/  кин
:от и )40/531 и 20/08 .рб ,“СР  

.1   :егињк енволсоп идов ијок акинзевбо гоксероп итсонтеркопен ан аварп ан - %04,0  

.2   :егињк енволсоп идов ен ијок акинзевбо гоксероп итсонтеркопен ан аварп ан -  
 

уцивонсо уксероп аН  азероп еми ан ес аћалП  
 

ранид 000.000.6 од а %04,0  
аранид 000.000.51 од 000.000.6 дО  аранид 000.000.6 окерп сонзи ан %08,0 + аранид 000.42  

аранид 000.000.03 од 000.000.51 дО  аранид 000.000.51 окерп сонзи ан %5,1 + аранид 000.69  
аранид 000.000.03 окерП  ранид 000.000.03 окерп сонзи ан %3 + 000.123 а 

 

.2 налЧ  
  еварпу екснитшпО ивихра и ејицартсинимда ексероп уњељедО ,иварпу јокснитшпО :итиватсод укулдО

.цавељоБ  
.3 налЧ  

  а ,“цавељоБ енитшпо утсил монебжулС„ у ањавиљвајбо анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО
.9002 араунај .10 до ес ећавињемирп .енидог  

 

 60 :јорБ –  8002 /45 – I 5 /  
,цавељоБ  .32 енидог.8002.21  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ д .р.с ,гни.лпи  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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98  
 

 .51 аналч и .11 аналч ,3 акчат .6 аналч увонсо аН
 еварпуомас енлакол уњариснаниф о анокаЗ  

 .23 аналч ,)6002/26.рб ''СР кинсалг инебжулС,,(
л о анокаЗ  кинсалг инебжулС''( иварпуомас јонлако

.рб,''СР 70/921 93 аналч и )  .  атутатС .3 акчат .1 ватс
енитшпо тсил инебжулС"( цавељоБ енитшпо  ,''цавељоБ  

.рб 0/1 )8 , анитшпукС   ициндес ан цавељоБ енитшпо
јонажрдо  .21.32 еј аленод ,енидог.8002  

 
У К У Л Д О  

УМОК МИНЛАКОЛ О  АМАСКАТ МИНЛАН  
 

.1 налЧ  
 ескат енланумок енлакол ес едову мокулдО мовО

.агулсу и атемдерп ,аварп ењећширок аз  
,аварп ењећширок аЗ  .1аватс зи агулсу и атемдерп  

.аданкан анбесоп итидову ес ежом ен аналч агово  
 

.2 налЧ  
к етсеј ескат енланумок енлакол кинзевбО  кинсиро

 онасипорп ењећширок еј ејич аз агулсу и атемдерп ,аварп
.ескат енланумок енлакол ењаћалп  

 , ад нажуд еј ескат енланумок енлакол кинзевбО
 еј ејич аз агулсу и атемдерп , аварп ањећширок ерп
,ескат енланумок енлакол ењаћалп онасипорп ењећширок  

 ивабирп  екинзевбо аз мисо ,анагро гонжелдан ењешер
 ево.3 и .1 акчат .5 аналч зи ескат енланумок енлакол

.екулдо  
 есендоп ен ескат енланумок енлакол кинзевбо окА
 анескат ,агулсу и атемдерп ,аварп ењећширок аз увајирп
 амијок акатадоп увонсо ан итидрвту ес ећ азевабо
 метуп или нагро икснитшпо инжелдан ежалопсар

  .ароздан гоксјицкепсни  
 

.3 налЧ  
 ањећширок актечоп монад ејатсан азевабо анескаТ
 ењећширок еј ејич аз егулсу или атемдерп ,аварп

.ескат енланумок енлакол ењаћалп онасипорп  
ћширок ејарт код ејарт азевабо анескаТ  ,аварп ење

.егулсу или атемдерп  
 

.4 налЧ  
 аз ес ујаћалп ен ескат енланумок енлакоЛ
 хинважрд енартс до агулсу и атемдерп ,аварп ењећширок
 ајицазинагро и анагро ,ајицазинагро  и анагро
 енлакол ацинидеј и ејимонотуа енлајиротирет

.еварпуомас  
 

.5 налЧ  
  енлакоЛ :аз ес едову  ескат енланумок  

.1  ;уротсорп монволсоп ан емриф ењацитси  

.2   гонволсоп нав емриф ењависипси и ењацитси
 ујадапирп ијок амиротсорп и амиткејбо ан аротсорп
 енелез ,ираоторт ,изоволок( еварпуомас енлакол ицинидеј

;).лс и ереднаб ,енишрвоп  
.3  инротом ењажрд  ,ализов хинчуљкирп и хиксмурд х

;анишам и ализов хиндервирпољоп мисо  
.4   нав ебор ањагалзи идар аниртив ењећширок

;ајиротсорп хинволсоп  
.5   аманишрвоп минвај ан аротсорп ењећширок

 мисо ,ехрвс енволсоп у ајиротсорп хинволсоп дерпси или
 и агињк ,епматш ејадорп идар  ,ајицакилбуп хигурд

 ећамод и атаназ хикчинтему и хиратс адовзиорп
;итсонидар  

.6  ;)"ерги енвабаз"( урги аз аватсдерс ењажрд  

.7   гокчизум ењавиђерирп и ајађеру хикчизум ењажрд
;амиткејбо миксљетитсогу у амаргорп  

.8  ;аонап хинмалкер ењећширок  

.9  крап аз аротсорп ењећширок  хиксмурд ењари
 и минеђеру ан ализов хинчуљкирп и хинротом

;амитсем минежелебо  
.01   ,евопмак аз анишрвоп хиндоболс ењећширок

 гонемервирп еткејбо егурд или ароташ ењаљватсоп
;ањећширок  

.11    микснивеђарг енишрвоп енвај ећезуаз
ар хикснивеђарг ењеђовзи аз и молајиретам .авод  

 
 ујуђрвту .4 од .1 екчат зи ескат енланумок енлакоЛ
 у ес ујуђрвту .11 од .5 екчат зи а ,усонзи мењшидог у ес

усонзи монвенд . 
      

.6 налЧ   
 икавс етсеј ,аноказ гово улсимс у ,амриФ
 онварп ад от ан ејућупу ејок еми или визан итункатси

ецил окчизиф или  .тсонталед унеђердо аљвабо  
 ешив изалан уткејбо монволсоп мондеј ан ес окА
 аћалп ес аскат ,акинзевбо готси имриф хитункатси

.умриф ундеј аз омас  
 аткејбо гонволсоп нав утункатси умриф укавс аЗ

.умриф утункатси укавс аз аскат ес аћалп  
 

.7 налЧ  
лакол ацинидеЈ  итидрвту ежом еварпуомас ен

 онсиваз инисив јотичилзар у ескат енланумок енлакол
окчинхет и енишрвоп ,итсонталед етсрв до - 

 амиволед оп и атакејбо акитсиреткарак хинбертопу
 езалан ес амијок у аманоз у онсондо ,ејиротирет

 аз егулсу ешрв или итемдерп ,иткејбо  ујаћалп ес ејок
.ескат  

 
.8 налЧ  

 ујатсан екулдо ево .5 аналч зи езевабо енескаТ
 агулсу или атемдерп ,аварп ањећширок актечоп монад
 енлакол ењаћалп онасипорп ењећширок еј ејич аз

.ескат енланумок  
 

.9 налЧ  
 ,анварп ујаћалп ускат унланумок унлакоЛ

окснађарг - арп  јонескат амерп ,ацил акчизиф и анв
.екулдо ево оед инватсас еј ајок ифираТ  

 анитшпукС ишрв ескат енланумок ењавиђрвтУ
.мокулдо мојовс енитшпо  

 аварпу акснитшпО ишрв ескат енланумок уталпаН
– .ејицартсинимда ексероп ењељедо  

во монемирп дан роздан иксјицкепснИ екулдо е  
 аварпу акснитшпО ишрв -  ексероп ењељедо

 зи ескат енланумок енлакол аталпан а ,ејицартсинимда
 хинталпу окерп ењељедО онжелдан ишрв .3 акчат 5.лч
 и амиволсу о мокинливарП хинасиопорп анучар

.адохирп хинвај уталпу аз анучар ањеђов уничан  
 

.01 налЧ  
бО  усендоп ад ус инжуд ескат енланумок ицинзев

                                                                                       .ескат енланумок ењавиђрвту аз увајирп                          
 ево .1 екчат .5 аналч зи ескат енланумок кинзевбО

уд еј екулдо   унагро  мокснитшпо монжелдан ад наж
 ,ескат енланумок ењавиђрвту аз увајирп есендоп
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  ишрв ес ујок аз енидог ,атрам .51 од ејинсакјан   
               елец мокот еј ока ,ескат енланумок ењавиђрвту    
               рвту ес ујок аз инидог идохтерп ајок енидог  ејуђ  
                 .визан или умриф утункатси оами аскат анланумок  

 укавс ад еј нажуд ескат енланумок кинзевбО
 укор у унагро монжелдан ивајирп унеморп улатсан

.енеморп елатсан анад до анад 8 до  
 ево .1 акчат .5 аналч зи ескат енланумок кинзевбО

ок екулдо  мењаљвабо ас енчоп енидог укот у иј
 аз увајирп есендоп ад еј нажуд итсонталед
 до анад 51 до укор у ескат енланумок ењавиђрвту

.итсонталед ањавортсигер анад   
 

.11 налЧ  
 емриф ењацитси аз ескат енланумок ењавиђрвтУ

евбо аз амајиротсорп минволсоп ан авизан или  екинз
 алирпа .51 од ес ишрв екулдо ево .1 акчат .5 аналч зи

.ескат ењавиђрвту ишрв ес ујок аз ,енидог  
 ењавиђрвту екулдо ево .01 аналч зи екинзевбо   аЗ
 анад до анад 03 до укор у ес ишрв ескат енланумок
 хиксероп ањанзас анад до онсондо ,евајирп амејирп

агро .езевабо енескат канатсан аз ан  
 

.21 налЧ  
 ,аварп ицинсирок ,ацил акчизиф и анварп авС
 анасипорп ењећширок еј ејич аз агулсу или атемдерп
 до ад ус изевабо у аскат анланумок анлакол
 евабирп еварпу екснитшпО анагро гонжелдан

.ењербодо  
ербодо ејадзи ијок нагрО  итадзи отси ежом ен ењ

.ускат унланумок италп ен кинсирок код  
 гово .1 аватс зи ицинсирок ањербодо ењајибод аЗ
 аз еволсу енасипорп моноказ итинупси ујаром аналч

.итсонталед ањаљвабо  
 екинсирок аз и ижав ањербодо ењајибод аз азевабО

болсо мокулдо мово ус ијок  енлакол ањаћалп инеђо
.ескат енланумок   

 удалгоп у езевабо ујавањупси ен ијок амицинсироК
 ,ескат енланумок ањаћалп и ањербодо ањајибод
 ељад итарксу ад оварп ами ајицкепсни анланумок

.аротсорп  готезуаз ењећширок  
налч зи искат хинланумок ењавиђрвту аз ивокоР  а

 екулдО ево.1 екчат мес ,11 од .2 екчат .2 ватс .5
 хинлакол мофират монескаТ ес ујусипорп

.искат хинланумок  
 

.31 налЧ  
 еткејбо ежрд ијок ицинтезудерп и ацил анварП
 нав аманишрвоп минвај ан  ареткарак гокснозес

мокилирп ,ад ес ујузевабо ајиротсорп хинволсоп  
 до аротсорп ењамерпаз аз ањербодо ањајибод
 ускат унланумок еталпу анагро гокснитшпо гонжелдан
 хинлакол ефират енескаТ .6 и .5 ,1 ујорб монфират оп

.искат хинланумок  
 

.41 налЧ  
 аз ес ујаћалп ен ескат енланумок енлакоЛ

с до агулсу и атемдерп ,аварп ењећширок  енарт
 хинлајиротирет ,ајицазинагро и анагро хинважрд

 .еварпуомас енлакол ацинидеј и ајимонотуа  
 атеџуб дохирп ус ескат енланумок енлакоЛ
 енидејоп аз мофират окилоку ,цавељоБ енитшпо

.онасипорп ејичагурд ејин ескат енланумок  
акол ањавиђрвту аничан уделгоп У  хинланумок хинл

нучарбо ,искат ,итсолератсаз ,ањава  

лп аз авокор ,еталпан уњцод аз етамак анучарбо ,ењаћа  
 ,уњаћалп у отш голатсо и инзак хинјашркерп  

 ејин ,мокулдо мово онасипорп онбесоп  
уњемирп моксероп о анокаЗ ебдердо ес уј  

јоксероп и укпутсоп  јицартсинимда ес мијок и  
од ан зероп ејуђеру мово ока ,анађарг кадох  

.онеђердо ејичагурд ејин мокулдо  
 онасилугер онбесоп ејин отш молатсо умевс У
 јонлакол о анокаЗ ебдердо ес ујуњемирп мокулдо мово

.укпутсоп монварпу метшпо о анокаЗ и иварпуомас  
 

.51 налЧ  
инзевбо инескаТ  ањешер ањајибод ерп ијок ,к

 ,аварп мењећширок ас енчоп ,анагро гонжелдан
 онасипорп еј ењећширок ејич аз ,агулсу и атемдерп
 есендоп ен  или ,ескат енланумок енлакол ењаћалп
 ењацитси аз увајирп уњељедо моксероп монжелдан

 италп ен укор монасипорп у или емриф  аз ускат
:от и јашркерп аз ес ећинзак емриф ењацитси  

)1   000.5  до усонзи моначвон у монзак  ецил онварп
,аранид 000.005 од  

)2   од 005.2 до усонзи моначвон у монзак кинтезудерп
,аранид 000.052  

)3   од 052 до  усонзи моначвон у  монзак моначвон
цил окчизиф аранид 000.52  у ецил онровогдо и е

,уцил монварп  
)4   и ецил онварп ,атсем ецил ан монзак монтадднам

,аранид 000.01 до усонзи моначвон у  кинтезудерп  
)5   ецил окчизиф аз атсем уцил ан монзак монтаднам

 усонзи моначвон у уцил монварп у ецил онровогдо и
.аранид 005.2 до  

 
.61 налЧ  

Т  искат хинланумок хинлакол афират анеска
.екулдо ево оед еј инватсас  

 
.71 налЧ  

 ижав ад ејатсерп екулдо ево уганс ан мењапутС
 инебжулС"( амаскат минланумок минлакол  о акулдО

.)60/92 .рб,"…роБ ,цавељоБ анитшпо тсил  
 
.81 налЧ  

,,  у  анељвајбо  ећиб акулдо авО   утсил монебжулС
 араунај .1 до ес ећавињемирп а , ''цавељоБ енитшпо

.енидог .9002  
 

60 :јорБ - 80/45 -I 6/  
.21.32 ,цавељоБ .8002 енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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А Ф И Р А Т      А Н ЕСКАТ  
ИСКАТ  ХИНЛАНУМОК  ХИНЛАКОЛ  

 
.1 ЈОРБ ИНФИРАТ  

    А -   АЦИЛ  АНВАРП  
 
  унемерв онремзарс а ,усонзи мењшидог у ејуђрвту ес аскат уротсорп монволсоп ан емриф ењацитси аЗ

:от и емриф ањацитси  
 
I    10  ТСАЛБО – ИТСОНВИТКА ЕНЖУЛСУ ЕЋУЈАРАВОГДО И ВОЛ ,АДЕРВИРПОЉОП    

……………………………ањдовзиорп  андервирпољоП    .1 ....... ...................................                  12. 95 нид 00,0  
...……………………………… итсалбо ево зи егурдаЗ    .2 .............................................       01 . 54 0 00,  нид  

.3   .............................................................егулсу ексраниретеВ .            ......................................                  13. 09 нид 00,0  
  

II     20 ТСАЛБО –  ОВТСРАМУШ  
.1  ……………………………………………… овтснидзаГ       ...........................................                217 нид 00,000.  
.2  ....................... еварпу ексмуШ ....................................... .............................................                      .       5 49 нид 00,000.  

.........................................................ецинидеј енволсоП   .3 ...............................................                            3 42 нид 00,000.  
 

III      01 ТСАЛБО - АТЕСЕРТ И АТИНГИЛ ,АЉГУ ГОКРМ И  ГОНЕМАК ЕЊЕЂАВ  
.1  .........…… )ејицарапес евохињ и ићујучуљку(  аљгу  ањдовзиорП                        .........................    052 . 00 нид  00,0  

 
651 ТСАЛБO    VI – П АДОВЗИОРП ХИКСНИЛМ АЊДОВЗИОР  

   .1  ....................................авицеп и абелх ањдовзиорп,атиж ењевелМ .......................... .                             35. 46  нид 00,0  
   

 41 ТСАЛБО     V – АНЕМАК ЕЊЕЂАВ  
            јицарапес и анемак ењеђаВ   .1 ................................................................а                           ............. нид 00.000.001  

 
VI     51  ТСАЛБО – АЋИП ХИЋУЈАВАЖЕВСО И ЕДОВ ЕНЛАРЕНИМ АЊДОВЗИОРП   

 .1 .....................аћип хићујаважевсо и едов енлареним ањдовзиорП ........                            ...................... нид 00,000.052  
                                                                                                

IIV    81  ТСАЛБО – АТЕМДЕРП ХИГУРД И ХИНВЕДО АЊДОВЗИОРП  
.1  г и ејиретналаг ,ећедо  ањдовзиорП ....адовзиорп  хинлитскет хивото                              ................... нид 00.000.03   

       
 

IIIV   02 ТСАЛБО – АТЕВРД ДО ИДОВЗИОРП И АТЕВРД АДАРЕРП  
)1  .........атеврд до адовзиорп хинланиф и  атакирбафулоп  ањдовзиорП              ....................             052 . 00 нид  00,0   

 
 XI   22 ТСАЛБО –  АЈИДЕМ ХИНЕЉМИНС  АЈИЦКУДОРПЕР И ЕЊАПМАТШ ,ТСОНТАЛЕД АКЧАВАДЗИ  
.1  ..............… мењапматш ас изев у  итсонвитка енжулсу и  ењапматШ                              ....................   4.1 нид 00,05   

 
 X  2  ТСАЛБО  6 –  АЛАРЕНИМ ХИНЛАТЕМЕН ХИЛАТСО ДО АДОВЗИОРП  АЊДОВЗИОРП  
.1  .............……………………… алајиретам хикснивеђарг ањдовзиорП                              ..................... 14 . 39 0 00,  нид   

 
IX   92  ТСАЛБО – АЈАЂЕРУ И АНИШАМ АЊДОВЗИОРП   
.1  рвирпољоп аз анишам ањдовзиорП ..............…………   ……… уде                         ........................    052 . 00 нид 00,0   
.2  ……… овтснићамод аз атарапа хинчирткеле ањдовзиорП ......................................                       17 . 82 нид 00,0   
.3  .............итсалбо ево зи олатсо аЗ ...........................................             ......................................          14 5. 8 нид 00,0   

           
IIX   04 ТСАЛБО –  ,МОЈИГРЕНЕ МОНЧИРТКЕЛЕ  ЕЊАВЕДБАНС И АЊДОВЗИОРП  

                                МОДОВ   МОЛПОТ И  МОРАП ,МОСАГ  
.1  .………………………ејигрене енчирткеле ајицубиртсиД       .........................................                  1.1 88 .0 00,00  нид   

 
IIIX   54 ТСАЛБО – ОВТСРАНИВЕЂАРГ  

.1  екварпо енчибо и ајицаруатсер ,ањдарговоН ………………         .....................................         13 8. 9 нид 00,0   
 

VIX    05 ТСАЛБО – ,АЛАКИЦОТОМ АЛИЗОВ ХИНРОТОМ АКВАРПО И ЕЊАВАЖРДО ,АЈАДОРП  
                                   АМИВИРОГ  МИНРОТОМ ОЛАМ АН АНИВОГРТ  

.1  ……………………ализов хинротом акварпо и ењаважрдО ......................................                     14. 16 0 00,  нид   

.2  ……………………амивирог минротом олам ан анивогрТ .......................................                           5 49 00,000.  нид   
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VX   25 И 15  ТСАЛБО – ОЛАМ АН АНИВОГРТ И ОКИЛЕВ АН АНИВОГРТ  
.1  ћезудерП a  ......………………………………………………… ............ .........................                      02 . 09 нид 00,0   
.2   :иткејбо инјадорП  
.1  ………………………………………………………дарг            .......................................             4.1 05 00,  нид   
.2  ……………………………………………………… олес ......................................                           31.2 0 00,  нид   
.3  :егулсопомас  

       ……………………………………………… ударг у )а( ..............................................                          1 .3 8 00,09  нид   
        .....…………………………………………… улес у )б( .............................................                               7. 000 , 00  нид   

......………… инолас и ецинидеј оак ећук ендом и енбор .4 ...........................................                           16. 00,036  нид   
 .5  тширавотс a ( атшидалкс   ) ........…………………………… ................................ ..........                          02 . 91 нид 00,0   

..……………………………………… ницагам инпукто   .6 ............................................                              2. 31 нид 00,0   
амицапто миксјиртсудни анивогрт  .7    ....…………….......… .......................... ...............                        16. 36 нид 00,0   

...……………………………....…………………… ицсоик  .8 ..........................................                            4.1  нид 00,05  
9   . микчитемзок ,миксницидем ,микстуецамраф олам ан анивогрТ  

        рп минтелоат и ......………………………………амитарапе ......................................                          01 . 054 нид 00,  
    

IVX   55 ТСАЛБО –    ИНАРОТСЕР И ИЛЕТОХ  
........……………………………………………… аћезудерП .1 .........................................                        05 . 00 ,0 нид 00  

 ........…………………………………………илетом ,илетоХ .2 .........................................                        05 . 000 нид 00,   
.3  .....……………………………… иефиб ,енафак ,инаротсеР ..........................................                            7. 00 нид 00,0  

 .4   ...…………………………………)акчиндар( атшиларамдО ........................................                           4.1 нид 00,05  
 5  . .....……………………атшиларамдо акснидалмо и  ајичеД ...........................................                            4.1 нид 00,05  

.6  руТ ..………………………………………ајицнега акчитси             ...........................................               .5 77 нид 00,0   

.7   ... ………………………………………………………ксоиК ........................................                                5. 22 нид 00,0  
   

IIVX    ТСАЛБО   06 – ПОК  ЈАЋАРБОАС ИНЕН  
.1  ……… ујаћарбоас моксмурд у акинтуп и ебор зоверП . ...... ..........................................                          24. 49 нид 00,0  

  
IIIVX  O  46 ТСАЛБ – ОП  ЕЈИЦАКИНУМОКЕЛЕТ И ИТСОНВИТКА ЕКСНАТШ  

.1  ударг у ецинидеј  енволсоп( атшоп тсонталеД )   ........……… .....................................                          5 49 нид 00,000.  

.3      ...........................................................улес у атшоп тсонталеД ......................................                            нид 00,004.95  

.4  Т мокелет( ајицакинумокеле .........…………………………) ........................................                          59 нид 00,000.0   

.5  ајидем хикснорткеле егулсУ - ....................................оидар             ..........................................                .14 58 нид 00,0  

.6  ............................................ејизивелет ексволбак ајицубиртсиД                      .................................       нид 00,008.01  
 

XIX    56  ТСАЛБО – АВОДНОФ ХИКСЈИЗНЕП  И АЊАРУГИСО МИСО ,ЕЊАВОДЕРСОП ОКСЈИСНАНИФ  
Б .1    ејицазинагро ексракна   
    ……… екнаб енавозилајицепс ,ерутизопске  )1( . ..........................................    .................                      5 49  00,000. нид   
     )2(  ……………………………………иретлаш инерутси ....... ..................................... ....                          55.8 нид 00,00  

  
XX    ТСАЛБО  66 – АТОВИЖ ЕЊАРУГИСО  

 атовиж ењаругисоер и ењаругисО .1  
     .............................................)еватсопси и ецинидеј енволсоп( ..........................................                       574 .2 нид 00,00   

   
IXX   07 ТСАЛБО –  АМАНИНТЕРКЕН С ИЗЕВ У ТСОНВИТКА  

)1  ……………………………   ањаводерсоп и теморп ,ејицнегА ......................................                        27 7. 9  00,0 нид  
  

IXX  47  ТСАЛБО I –      ИНЕВТСДОВОГИЊК И ИНЕВТСДОВОНУЧАР ,ИНВАРП  
                       ИВОЛСОП ГНИДЛОХ И ГНИТЛАСНОК ,ИВОЛСОП  
.1  …....………иволсоп иневтсдовогињк и иневтсдовонучаР .............................................            01 . 54 нид 00,0   
.2  .......... .………………ењариналп онротсорп аз аћезудерП ........................... .................               2. 31  00,0 нид   
.3  ћезудерП …………...…………………ењавоткејорп аз а . .............................................          ..      2. 31 нид 00,0   
.4   ........................................................ењаваљшопаз аз иориБ ................... ..........................               2. 031 нид 00,  

  
:АНЕМОПАН  

 аљвабо ецил окчизиф или онварп ад от ан ејућупу ејок еми или визан итункатси икавс артамс ес момриФ
.тсонталед  

ат ,акинзевбо готси авизан имриф хитункатси ешив изалан уткејбо мондеј ан ес окА  ундеј ан омас аћалп ес аск  
.визан онсондо ,умриф  

 еј едг аризбо зеб ,визан онсондо умриф утункатси укавс аз ес аћалп ујорб монфират мово оп аскат анланумоК
.уткејбо мок у и атункатси  

.усонзи мењшидог у ес ес аћалп ујорб монфират мово оп аскат анланумоК  
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вбО   унагро монжелдан ад еј нажуд итсонталед мењаљвабо ас ењичоп енидог укот у ијок ескат енланумок кинзе
 ањавортсигер анад до анад 51 до укор у ескат енланумок ењавиђрвту аз увајирп есендоп  еварпу екснитшпО

.итсонталед  
од  ескат енланумок уњавиђрвту о ењешеР  анад до анад 03 до укор у еварпу екснитшпО абжулс анжелдан ећен

.езевабо енескат канатсан аз анагро гонжелдан ањанзас анад до онсондо ,евајирп амејирп  
.езевабо енескат инисив о ењешер ес исонод акинзевбо гокавс аЗ  

в у ончесем ес ишрв умриф ан ескат eњаћалП 51 од от и ескат асонзи гењшидог 21/1 иниси -  индохтерп аз уцесем у го
.цесем  

1.рб гонфираТ зи  ацил анварп аЗ -  унидог уврп аз %05  до ецишкало ес  ујуњемирп модар ас уњичоп туп иврп ијок .А
.итсонталед ањаљвабо  

рат гово зи ескат ањаћалп  ујицнедиве и уталпаН  хинескат уталпан ундунирп и оак ,екинзевбо евс аз ајорб гонфи
еварпу екснитшпО абжулс анжелдан ећидов ,азевабо - O .ејицартсинимда ексероп ењељед  

 
  Б -     ИЦИНТЕЗУДЕРП  

 бо хигурд и ,тсонталед ујаљвабо онлатсомас ијок акинтезудерп авизан или емриф ењацитси аЗ  адар акил
:аманоз мићеделс оп усонзи мењшидог у ес аћалп аскат анланумок ).лс и итаковда(  

 I       аноз -   ,дарг цавељоБ  
 II      аноз -  атсем анељесан алатсо  

:ничан ићеделс ан  
.1  т анивогр                        9. 83 0, 00   нид   
.2  у овтсљетитсог                       8 70. ,0 00   нид   
.3  тсонталед аксраварб                       4 036. , 00   нид   
.4  тсонталед аксралотс                       7 027. , 00  нид    
.5   тсонталед акснилм - нилм                      .7 27 ,0 00  нид    
.6  ицинзоверпотуа                       6. 49 0, 00  нид  
.7    ирамил и ирамилотуа                                                          .4 36 0, нид 00  
.8                                                         тсонталед аксраћубо        .1 45 0,0 0 нид    
.9  тсонталед аксрадиз                       7 027. , 00  нид   
.01  тсонталед акчазеролкатс                                            7 027. , 00  нид   
.11  еђарг ењазер                       .7 27 ,0 00  нид   
.21  арумућ ањдовзиорп                       .4 36 ,0 00  нид   
.31  ирезирф                        .6 49 ,0 00  нид   
.41  ирачизум                        .6 49 ,0 00  нид   
.51  иребреб                       .4 36 ,0 00  нид   
.61   .лс и авокос ,едов адос ањдовзиорп                    .4 36 ,0 00  нид   
.71  оедиВ - ивобулк                                 .4 36 ,0 00  нид   
.81  тсонталед акчазеронемаК                     8. 13 ,0 00  нид   
.91  фарготоФ                       .4 36 ,0 00  нид   
.02  таковдА и                                            11. 22 ,0 00  нид   
.12  иреталатсниодоВ                       .2 7 ,07 0  0 нид   
.22                    ејиџкеруб ,иракеП                     .7 27 ,0 00  нид   
.32                                                                      ејиџароК              .2 7 ,03 00  нид   
.42  ерги енвабаЗ                      .2 7 ,07 00  нид   
.52  ирагуртсолатеМ                      .2 7 ,07 00  нид   
.62  ежалабма еневрд адарзИ                                .7 27 ,0 00  нид    
.72  рачинахеМ -         рачинахемотуа и аретсет хинротом       .4 36 ,0 00  нид   
.82  иволсоп иксјицнегА                      9. 26 ,0 00  нид   
.92  резинаклуВ                       3. 80 ,0 00  нид   
.03  амицсоик у анивогрт и овтсљетитсогУ                  .4 36 ,0 00  нид   
.13  ејицанидро енбуз и екетопА                               11. 22 ,0 00  нид   
.23  ефак ациноижрП                                  6. 71 ,0 00  нид   
.33                                                                       ецинчањеМ                   23. 67 ,0 00  нид  
.43                                                              егулсу екстедоеГ                   17. 28 0  00, нид    
.53  зоверп искаТ                                   ,013.8 00  нид  
.63  итсонталед елатсО                                                         нид 00,077.2  

               
         :итсонталед ећеделс ескат енланумок ањаћалп ус енеђаболсО  

.1   ецинедов – ерачотоп , 

.2  акчавок   акчавиктоп и  тсонталед , 

.3  тсонталед аксранзрк , 

.4  тсонидар аћамод , 

.5  ,ајиџајоб  

.6  ,ењећшич оксјимех  

.7  .ерачалвонув  
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 у амајиротсорп минволсоп ан емриф ењацитси аз ујорб монфират мово оп аскаТ  до %05 до инисив у ес аћалп амилес
 ево.1 аватс зи асонзи гонеђрвту .ефират  

 
 :АНЕМОПАН  

  јорб инрифат аз оак отсИ 1-А. 
 

.2 ЈОРБ ИНФИРАТ  
  ујадапирп ијок амиротсорп и амиткејбо ан аротсорп гонволсоп нав емриф ењависипси и ењацитси аЗ  

сив у аскат анланумок ес аћалп ).лс и ереднаб ,енишрвоп енелез ,ираоторт ,изоволок( инитшпо  до %01 до ини
1 ујорб монфират у енеђрвту ескат енланумок - 1 и  А - .Б  

 
.3 ЈОРБ ИНФИРАТ  

  аЗ анишам и ализов хиндервирпољоп мисо ,ализов хинчуљкирп и хиксмурд хинротом ењажрд  ес аћалп ,
:аз усонзи мењшидог у аскат анланумок  

.1  иноимак( ализов анротом антерет - оимак  итсовисон амерп атерет гонеђердо зоверп аз ализов анлајицепс и )итен
до инот јондеј оп  ,832 00  .нид . 

.2   инот јондеј оп итсовисон амерп )ецилокирп енлајицепс и ексроткарт мисо ецилокирп( ализов анчуљкирп  до
,041 00  .нид  
.3   до есубибмок и есуботуа 2. ,402 00  .нид  
.4  нтуп :от и аротом инимерпаз јондар амерп ализов анавонибмок и елибомотуа екчи  

- мц 053.1 од ........................................................ ³ ......................................................     ,803 00   аранид  
 - мц 053.1 до  ³ мц 006.1 од .......... ³ ........................ .......................................................     ,393 00   аранид  
 - мц 006.1 до  ³ ....................................мц 005.2 од .......................................................     ,007 00  аранид  
 - .... мц 005.2 окерп ............................................. ......................................................... .              1 ,062. 00   аранид  
  

.5  :от и инимерпаз јондар амерп елкицотом  
- мц 001 од ³ .................................................... .. .............. ........................................     ,861 00  аранид   
- мц 421 од 001 до  ................................................. ³ ....................................................                   ,832 00 аранид   

 - мц 052 од  521 дo 3 .....................  ..................................... ........................................ .                 ,803 00  аранид  
- мц 005 од 152 до ³   ........................................................... .........................................    ,364 00  аранид   
- окерп  мц 105  ........................................................ ³ ...................................................    ,007 00   .аранид  

  
:АНЕМОПАН  

  од тсовисон ан аћалп ес аскат ,аманот милец у анежарзи ејин ицилокирп или ализов гонтерет тсовисон окА
алоп   усонзи у енот ендеј од енот алоп окерп тсовисон аз ,унот ундеј аз аћалп ес ијок асонзи до %05 до усонзи у енот

.унот ундеј аз аћалп ес ијок  
 ПУМ док ализов ејицартсигер мокилирп ес аћалп ајорб гонфират гово зи аскаТ -  хињшартуну ањељедО а

.уцвељоБ у аволсоп  
 

.4 ЈОРБ ИНФИРАТ  
  до инисив у аскат анланумок ес аћалп ајиротсорп хинволсоп нав ебор ањагалзи идар аниртив ењећширок аЗ

,065.3 00  .ењшидог аранид   
 

.5 ЈОРБ ИНФИРАТ  
  аЗ хрвс енволсоп у ајиротсорп хинволсоп  дерпси или аманишрвоп минвај ан аротсорп ењећширок  ,е

 ећамод и атаназ хикчинтему и хиратс адовзиорп ,ајицакилбуп хигурд и агињк ,епматш ејадорп идар мисо
итсонидар :от и аскат анланумок ес аћалп ,  

.1   хићујаважевсо ујадорп аз ајађеру хиндохсар ењаљватсоп ,ебор ујадорп унчајипнав аз егзет ењаљватсоп аз
охоклазеб  оп ејуђрвту ес аскат ,ецикок аз атарапа ењаљватсоп и авомерк и аделодалс гоксјиртсудни ,аћип хинл 00,31  

м оп онвенд аранид ;²  
.2  :от  и  ончесем ејуђрвту ес аскат ациншертсдан и  анарбоцнус ,иднет ,атшаб хињтел ењаљватсоп аз   

т ,итшаб хињтел ењаљватсоп аз. 1.2   ес аскат  атакејбо хиксљетитсогу дерпси ациншертсан и анарбоцнус ,идне
 оп усонзи мончесем у  ејуђрвту 3 44 00, м/.нид 2 

2.2   ес аскат  адовзиорп хинебмархерп  ацинвадорп дерпси  ациншертсан и анарбоцнус ,иднет ењаљватсоп аз
  оп усонзи мончесем у ејуђрвту 002 00, нид м/. 2. 

3.2   ес аскат атакејбо хигурд  хивс дерпси ациншертсан и анарбоцнус, иднет ,итшаб хињтел ењаљватсоп аЗ
 оп ончесем  ејуђрвту 14  00,2 м/нид 2. 

                     .ударг у анец до %05  енењаму ећиб .2 екчат .5 ајорб гонфираТ зи улес ан енеЦ  
                      од .40 .51 до доиреп аз ,усонзи монпуколец у ес ејућалпан .1.2 акчатдоП .2 акчат ,5 .рб гонфираТ зи аскаТ

  енвај ућезуаз о ењербодо итадзи ежом ен ,ањербодо ањавадзи мокилирп аварпу акснитшпО .унидог ућукет  аз .01.51
 ондохтерп кинсирок код  ,енишрвоп ;ајорб гонфират гово зи ускат италп ен  

              .3    . уцвељоБ у ајицатсефинам  хигурд и арашав ањаважрдо  енад у анишрвоп хинвај ењећширок аз -  аксрашав
 исонзи  аскат  3 65 ,  00  имриф оп онвенд аранид – .ињдар  
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  :АНЕМОПАН  

  ујорб монфират мово оп аскаТ  минвај ан аротсорп ењамизуаз аз ањербодо ањавадзи мокилирп ес аћалп
 итадзи ежом ен ,ањербодо ањавадзи мокилирп аварпу акснитшпО .ањећширок унемерв онремзарс ,аманишрвоп

ат гово зи ускат италп ен ондохтерп кинсирок код ,анишрвоп хинвај ењећширок аз ењербодо .ајорб гонфир  
             хинратинамух ебертоп аз енишрвоп енвај ењамизуаз аз ес аћалп ен ,ајорб гонфират гово зи аскаТ

.цавељоБ енитшпо атеџуб акинсирок и оак ,ајицазинагро  
 

.6 ЈОРБ ИНФИРАТ  
            аскат анланумоК   ењажрд аз урги аз аватсдерс   ејуђрвту :от и усонзи монвенд у ес  

                  )а   .1 -   елобмот ењавиђерирп                                     614 нид 00,  
                        )б - ончилс и јекох,лабдуф инотс ,рајилиб -                            улотс оп       17 нид 00,  

                        )в -       удамок оп )...топкеџ ,телур ,рекоп( ућерс ан ерги аз итарапа    27 00,3  нид  
                        )г -         удамок оп                 )...одакип ,репилф( увабаз аз итамотуа    14 нид 00,2  
                        )д - алк хикстропс ајицазинагро                                    ациноид                           .1 501 нид 00,  
                        )ђ -  ециноарги ексретујпмок и ивобулк тенретни – :уретујпмок оп  

.1    ударг у            14 нид 00,  

.2      улес у            12 нид  00,  
            р  ењажрд аЗ .2   усонзи у ,онвенд овтсдерс окавс аз аскат ес аћалп .лс и анилобморт ,аћизов хијчед  ,алипшигни

 до 14 .аранид 00,5  
   :АНЕМОПАН  
  )"ерги енвабаз"( енвабаз и ућерс ан ерги аз аватсдерс и атарапа ењажрд ивајирп ад нажуд еј кинзевбо инескаТ

ок ,иварпу јокснитшпО  актечоп ерп анад 2 до укор у ујорб монфират мово оп ескат ањаћалп улортнок и уталпан ишрв ај
.урги аз авасдерс ањећширок  

  и ањавиљвајирп улортноК .авајирп исондо ес ијок ан доиреп аз ескат италпу о закод и ежалирп ес увајирп зУ
варпу акснитшпо ишрв ањаћалп а – O .ејицартсинимда ексероп ењељед  

 
.7 ЈОРБ ИНФИРАТ  

  аЗ амиткејбо миксљетитсогу и минвај у амаргорп гокчизум ењавиђерирп и ајађеру хикчизум ењажрд  
:от и ,усонзи монвенд у ејуђрвту ес аскат  

)1  иткејбо иксљетитсогУ  
........инаротсер и илетом ,ивораб ,илетох )а ...............................................     527 , 00                                                                                       нид  

иткејбо иксљетитсогу илатсо )б  
      -    .............................................................ударг у ...................................      3 33 , 00  нид   
      -     ............................................................................................ амилес у     14 ,2 00   нид    

)2  :иткејбо инваЈ  
................................................поксоиб  )а   .....................................................     614 , 00    нид   

.......................................................................................... авотропс алах  )б      903 , 00    нид   
............................................. олатсо  )в ...........................................................      202 , 00   нид   

 
 :АНЕМОПАН  

 .маргорп икчизум ејуђерирп ес мејок у аротсорп кинсирок аћалп ајорб гонфират гово зи ускаТ  
             к у анад ујорб онремзарс ес аћалп ујорб монфират мово оп аскаТ .маргорп икчизум неђерирп еј амијо  

   аз  ањербодо ањавадзи мокилирп  еварпу нагро  ејућалпан  ујорб монфират мово оп ускат унланумоК
  нагро инжелдан , ањербодо зеб ејуђерирп  маргорп икчизум ес ад идрвту ес окилокУ .амаргорп гокчизум  ењавиђерирп

оп исонод  анланумок анећалп едуб ен уњешер мовкат оп окилокУ .ескат енланумок  ањаћалп изевабо о ењешер онбес
 аз аскаТ.еталпан ендунирп капутсоп ећшеворпс уталпан аз ацинидеј аноицазинагро анжелдан ,укор монељватсо у аскат

ћалп ен ес етрецнок енталпсеб и енратинамух .а   
 

.8 ЈОРБ ИНФИРАТ  
  ењећширок и ењаљватсоп аЗ  хинмалкер  оп аћалп ес аскат ,).лс и итнерапснарт ,елбат ензакотуп и оак( аонап

:от и ,онвенд ес ејуђрвту и енишрвоп енмалкер монтардавк уртем мотечопаз мокавс  11, 00  нид м /. ².  
:АНЕМОПАН  

  ујаљватсоп и есалго и евајбо учитси ајок ацил акчизиф и анварп ујаћалп ајорб гонфират гово зи ускаТ
 хинзакотуп ,хинмалкер ењећширок и ењербодо итадзи ежом ен ,ањербодо ењавадзи аз нажелдан нагрО .етнерапснарт

н ондохтерп кинсирок код ,атанерапснарт и илбат .ајорб гонфират гово зи ускат италп е  
  ,хинратинамух етакалп аз и оак ,есалго и евајбо ентрмсоп аз ес аћалп ен ,ујорб монфират мово оп аскаТ

.цавељоБ анитшпо чавинсо еј ејич авонатсу и ајицазинагро хикстропс  
 .ањећширок унемерв онремзарс ејућалпан ес аскаТ  

 
.9 ЈОРБ ИНФИРАТ  

  аротсорп ењећширок аЗ  и минеђеру ан ализов хинчуљкирп и хинротом хиксмурд ењарикрап аз
амитсем  минежелебо   до инисив у аскат анланумок ес аћалп 11 00,  .нид  .усач оп    

:АНЕМОПАН  
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  ејок ећезудерп онвај ејућалпан ајорб гонфират гово зи ускаТ  аз амитсем минежелебо и минеђеру аљварпу
.ализов хинчуљкирп и хинротом хиксмурд ењарикрап  

 
.01 ЈОРБ ИНФИРАТ  

  аЗ  гонемервирп еткејбо егурд или ароташ ењаљватсоп ,евопмак аз анишрвоп хиндоболс ењећширок
ањећширок зуаз интардавк ратем икавс аз аћалп ес аскат ,  до усонзи монвенд у енишрвоп ете 14 , 00  аранид . 

:АНЕМОПАН  
..ањећширок унемерв онремзарс ротсорп итсирок ејок ецил аћалп ,ајорб гонфират гово зи ускаТ  

 
 аварпу акснитшпО ејућалпан ујорб монфират мово оп ускаТ – .ејицартсинимда ексероп ењељедО  

  
1 ЈОРБ ИНФИРАТ .1  

  ес ејуђрвту аводар хикснивеђарг ењеђовзи аз и молајиртем микснивеђарг енишрвоп енвај ећезуаз аЗ
:от и уртем монжуд или монтардавк мотечопаз мокавс оп усонзи монвенд у аскат анланумок  

   
 )1 или  ијицатпада ,ијицкуртснокер ,ињдаргзи ирп инађарг  г ућезуаз  00,41 оп онвенд молајиретам микснивеђар

,2м/нид  
 молајиретам микснивеђарг ућезуаз или ијицатпада ,ијицкуртснокер ,ињдаргзи ирп ициндервирп и ађезудерп )2

,2м оп .нид 00,91 оп онвенд  
п онвенд , анишрвоп хинвај ењавапоксар ејуксизи ијок аводар уњеђовзи ирп )3  .аранид 00,72  исонзи  монжуд уртем о

  
:АНЕМОПАН  

  минвај   ан аротсорп ењамизуаз аз ањербодо ањавадзи мокилирп ес аћалп ујорб монфират мово оп аскаТ
 итадзи ежом ен ,ањербодо ањавадзи мокилирп аварпу акснитшпО .ањећширок унемерв онремзарс ,аманишрвоп

рбодо  гово зи ускат италп ен ондохтерп кинсирок код ,молајиретам микснивеђарг енишрвоп енвај ећезуаз аз ење
.ајорб гонфират  

             ,хинратинамух ебертоп аз енишрвоп енвај ењамизуаз аз ес аћалп ен ,ајорб гонфират гово зи аскаТ
б акинсирок и оак ,ајицазинагро .цавељоБ енитшпо атеџу  
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09  
 

 јонлакол о анокаЗ .3 акчат .23 аналч увонсо аН
 и ) 70/921 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( иварпуомас
 и амидохирп минвај о анокаЗ .3 акчат .1 ватс .52 аналч

инвај инебжулС„( амидохсар м  кинсалг   .рб ,“СР
 ,49/54 ,39/76 ,39/73 ,39/22 ,39/81 ,29/14,19/67,19/67
 о анокаЗ ,)40/531 ,40/33 ,20/78 ,20/9 ,10/22 ,99/45 ,89/24
 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ињдаргзи и уњариналп
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )60/43 и 30/74

С„(  ,)80/1 .рб ,“ цавељоБ енитшпо тсил инебжул
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

 анад  .21 .32 еј аленод ,енидог .8002  
 

У  К  У  Л  Д  О  
  сив о  хинвитартсинимда хикснитшпо ини искат  

 акснитшпО ишрв ејок егулсу аз аданкан и
аварпу  

 
   I  ЕБДЕРДО  ЕТШПО                                       

.1 налЧ  
   екснитшпо ујуђрвту ес  мокулдО  мовО

 ишрв ејок егулсу аз  еданкан и ескат енвитартсинимда
 онсондо ,аскат :утскет мељад у ( аварпу акснитшпО

.)аданкан  
 

.2 налЧ  
    и оак ,амиравтс минварпу у  ењдар и есипс  аЗ  аз

 екснитшпО адар агурколед зи  ењдар и есипс егурд
 ево амабдердо оп еданкан и ескат ес ујаћалп ,еварпу
 еј ајок  мофираТ  минасипорп  амисонзи у и  екулдО

.)афират :утскет мељад у( екулдО ево оед инватсас  
              

  II ЕСКАТ КИНЗЕВБО  
 

.3  налЧ  
кинзевбО   еј еданкан или  ескат ањаћалп

 ес мијок аксендоп онсондо ,аветхаз  цалисондоп
  ањдар ишрв ес мијок  онсондо ,капутсоп ећеркоп

.мофират анасипорп  
 ешив ејотсоп уданкан или ускат унасипорп аз окА

.анрадилос еј азевабо авохињ ,акинзевбо  
з ејуњемаз кинсипаз окА  касендоп онсондо ,ветха

 кинзевбо ,аскат аћалп ес ијок аз ,аналч агово .1 аватс зи
.кинсипаз ан евајзи  цалавад еј  

 
  III ЕЗЕВАБО ЕНЕСКАТ  КАНАТСАН  

 
.4  налЧ  

 ењаћалп ,онасипорп  ејичагурд  ејин мофираТ  окА
:ејатсан  еданкан или ескат  

 ексендоп  аЗ .1 – рт у e  аз  а ,ујадерп ес адак  уктун
   кинсипаз ан етад  еветхаз - ,иватсас   кинсипаз  ес адак  

 еварпси егурд и еловзод ,ањешер аЗ .2 –   уктунерт у
,ењавадзи овохињ аз  аветхаз ањешондоп  

 ењдар енварпу  аЗ .3 –  ањешондоп  уктунерт у
.ињдар хит ењешрвзи аз  аветхаз  

 
.5  налЧ  

 атеџуб тсирок у  аћалп ес аданкан или аскаТ
  .езевабо акнатсан уктунерт у  цавељоБ  енитшпо  

 
    

 
  VI ЕЗЕВАБО  ЕНЕСКАТ  ЕЊАЋАЛП  

 
.6  налЧ  

   у ,уцвон у аћалп ес  аданкан  или  аскаТ
 хинлакол  нучар инталпу ан ,усонзи  монасипорп

.адохирп хинвај  
     ићујаравогдо ижолирп ад  нажуд еј кинзевбО

.оиталп уданкан или ускат еј ад  закод  
 

.7  налЧ  
     аскат еј ујок аз  иварпси јогурд  или  уњешер  У

 онсондо ,аскат  еј ад ес авачанзо ,анећалп аданкан или
б  инфират и  нећалп еј  ијок сонзи ,анећалп аданкан   јор

.анећалп аданкан или  аскат еј мејок оп  
 

.8  налЧ  
           или ускат  италп ад  нажуд еј ијок  кинзевбо  окА

  нарискат  онљоводен или нарискатен есендоп ,уданкан
  еветхаз мејирп аз  ецил онровогдо ,касендоп или ветхаз

зевбо до  ећижартаз аксендоп или   италп ад  акин
  анад 01 до укор у  уданкан онсондо ,ускат унасипорп
  итирозопу и  аксендоп или аветхаз ањешондоп анад до

 о ,еданкан онсондо ескат  ањаћалпен ециделсоп ан аг
  уксендоп онсондо ,уветхаз  мотендоп ан ес умеч

.акшелебаз авањичас  
    скатен окА   ветхаз  нарискат онљоводен  или нари

 ,мотшоп  енгитс сипс игурд онсондо ,касендоп или
 ,уветхаз о  ењавичулдо аз онећшалво  ецил онровогдо
 монемсип  акинзевбо  ећавзоп ,уксендоп  онсондо
  амејирп анад до  анад 01 до укор у ,ад  монемопо

орп италп  ,енемопо  ускат и  уданкан или ускат унасип
  ањаћалпен ециделсоп  ан аг итирозопу и  унемопо аз

.еданкан онсондо ескат  
     укор у уданкан или  ускат италпу кинзевбо  окА

 ,ветхаз еј ад ес артамс  аналч агово .2 и .1  аватс зи
скат  ондеру актечоп до касендоп  онсондо .нари  

      зи  уданкан или ускат италпу ен  кинзевбо  окА
 онсондо  ,ескат аталпан  аналч агово .2  и .1 аватс
 ес ишрв  аналч агово .2  аватс  зи  енемопо и  еданкан
 , еварпси егурд или  ањешер гонежартаз  ањечуру ерп

 еј ад укинзевбо ањетшпоас ерп  онсондо  ањдар
.анешрвзи  

.9  налЧ  
     ,еталпан ендунирп ,етамак ,ајаћарвоп уделгоп У

  онасипорп онбесоп  ејин отш голатсо и  итсолератсаз
 амијок исипорп  ујуњемирп ес ондохс  ,мокулдО мово
  аксероп и  капутсоп иксероп  ујуђеру ес

.ајицартсинимда  
 
 V    ДО ЕЊАЂАБОЛСО  ЕСКАТ АЊАЋАЛП

ЕДАНКАН ОНСОНДО  
 

.01  налЧ  
: еданкан онсондо ескат ањаћалп ес ујађаболсО  

 енмонотуа ,екилбупеР  ејицазинагро и инагро )1
еварпуомас енлакол ,енијаркоп  , мe  и ециндејаз енс

,ањаругисо гонлајицос гонзевабо ејицазинагро  
ртс до  енавонсо евонатсу )2  енмонотуа ,екилбупеР ена

,еварпуомас енлакол и енијаркоп  
,ејибрС тсрк иневрЦ )3  

                          ,ецидороп ањеђебзебо гонлајиретам ицинсирок )4  
.ацил анангорп и алгебзи )5  
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.11  налЧ  
:аз аданкан и  аскат ес  аћалп еН  

.1  к амицпутсоп у ењдар и  есипс  оп едов ес ијо
,итсонжуд јонебжулс  

)2   или  ешив   јаћарвоп аз  укпутсоп у  ењдар и есипс
 адохирп хинвај хинећалп  оншергоп  

)3    акашерг  ењаљварпси аз  укпутсоп у  ењдар и есипс
 минебжулс и  амаварпси мигурд , амињешер у

,амајицнедиве  
)4   укпутсоп у  ењдар и  есипс  зи аварп  ањавиравтсо

 ас ецидороп екшрдоп ексјиснаниф ,етитшаз енлајицос
,ањавозарбо и ањатипсав  гокслокшдерп и моцед  

)5   и екватсдерп аз унагро  енећупу  ексендоп
,ебжутирп  

)6   аварп  ењавиђрвту аз  амицпутсоп у ењдар и есипс
ен  минратнемеле  ас изев у хилатсан  и  амадогоп

, амијађагод миндернав мигурд  
)7   .91 моналч енасипорп  ењдар и ексендоп ,есипс

 .лС,,( амаскат минвитарсинимда микчилбупер о анокаЗ
,)  3002/15,3002/34.рб '' СР кинсалг  

)8   ејок аз ењдар и ексендоп ,есипс j   монокаЗ е
кат уњаћалп ужелдоп ен ад онасипорп .аданкан и ис  

 
.21  налЧ  

 ешив ветхаз ан  тунеркоп капутсоп еј окА
 ескат ањаћалп инеђоболсо икен ус хијок до ,акинзевбо
 аћалп  укпутсоп мот у  уданкан или ускат ,еданкан и
 онсондо  ескат ањаћалп  неђоболсо ејин ијок  кинзевбо

.еданкан  
 

.31  налЧ  
  ,уњешер У  ес ијок ,унемсип или утнемукод ,иварпси

  итичанзо ес аром ,еданкан или  ескат ањаћалп зеб ејадзи
  ескат ањаћалп до  ањађаболсо  вонсо и ањавадзи ахрвс

.еданкан или  
 

  IV РОЗДАН  
.41  налЧ  

 ишрв екулдО ево ањеђоворпс улортноК
 аварпу акснитшпО – ексероп ењељедО  .ејицартсинимда  

 
   IIV ЕБДЕРДО ЕНЕНЗАК  

.51  налЧ  
005  до  монзак моначвоН 00,  1 од . 000 00,   аранид

:ока  ецил онровогдо   јашркерп  аз  ес ећинзак  
.1   или аскат еј ујок аз ,иварпси јогурд или  уњешер у

ј ад  ичанзо ен ,анећалп аданкан e  аданкан или  аскат
анећалп  мејок оп  јорб инфират и нећалп еј ијок сонзи ,

) 8 налч ( анећалп еј  
.2   ,ветхаз итендоп аз  еј ад акинзевбо итсевабо ен

ад нажуд  касендоп онсондо    уданкан или ускат  италп
  јонеђердо у  ењдар и есипс аз мофираТ унасипорп

тс  минварпу онсондо ,ињдар јонварпу  или  амирав
  итсевабо ен онсондо ,италп ен  уданкан онсондо ,ускат

 ендунирп акпутсоп  ањањичопто идар  нагро нажелдан
,) 9 налч ( еталпан  

)3   зеб ејадзи ес ијок ,унемсип или иварпси ,уњешер у
  ањавадзи ухрвс  ичанзо ен ,еданкан или ескат  ањаћалп

к увонсо ан и  гонфират онсондо ,екулдО ево  аналч гејо
 еданкан или ескат  ањаћалп до  ењеђоболсо еј ,ајорб

.) 31 налч ( онеравтсо  
 
 
 
 

 
     IIIV ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  

.61  налЧ  
 егурд аз и  амиравтс минварпу у  ењдар и есипс аЗ

евабо енескат аз  анагро ењдар и  есипс  ус ејок  ез
 ево уганс ан ањапутс анад од  енећалп усин  а ,елатсан
  ас удалкс у  аћалп ес  аданкан и аскат ,екулдО

 аз аданкан и искат хикснитшпо инисив о мокулдО
 тсил инебжулС''(  аварпу акснитшпО ишрв ејок егулсу

 )60/3 ,50/4 .рб ,''…роБ ,цавељоБ  анитшпо  от еј ока
.акинзевбо аз ејинљовоп  

 
.71  налЧ  

      ад  ејатсерп  екулдО ево уганс ан ањапутс монаД
 егулсу енешрвзи аз  еданкан инисив о  акулдО   ижав
 ,''роБ ,цавељоБ анитшпо тсил .лС,, ( еварпу екснитшпО

   .)60/3 ,50/4 .рб  
 

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

 енитшпо утсил монебжулС'' ( у  ањавиљвајбо
.)''цавељоБ  

 
60 :јорБ - 45 80/ - 7/I   

 ,цaвељоБ .21.32 .енидог.8002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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А  Ф  И  Р  А  Т  
 ЕГУЛСУ АЗ АДАНКАН И ИСКАТ ХИКСНИТШПО  

К АВАРПУ АКСНИТШПО ИШРВ ЕЈО  
 

  I ИЦСЕНДОП  
 

.1 .рб афираТ  
 

 ......................... ексендоп егурд и евајирп ,еголдерп ,еблом ,еветхаз аЗ .1 ...........       нид 08,46  
 
  :анемопаН аз акнартс амијок ексендоп енданкан ан ес аћалп ен ујорб монфират мово оп аскат  ежрб омас аветх

.уветхаз мотендоп ејинар оп ењапутсоп  
 

.2 .рб афираТ  
  онасипорп ејичагурд ејин мокулдо мово ока ,аварпу акснитшпО исонод ејок ањешер виторп еблаж аЗ .2

........................................................................................ ........................... ......................      нид 02,952  
 

  II ДАР ИНЧИЛ  
 

.3 .рб афираТ  
 ................................................................. адар  гончил итсабо у ењеревУ .1 ...........      нид 02,952  
 

  III ИВОЛСОП ИНВАРП ОКСНИВОМИ  
 

раТ .4 .рб афи  
 :от и аданкан ес аћалп аварпу акснитшпО аљвабо ејок асондо хинварп окснивоми итсалбо зи ењдар и есипс аЗ  

.1   ................................................... ијицајирпорпске о ањешер ењешоноД    нид 00,087  

.2  ... ијицајирпорпскеед о ањешер ењешоноД   ...........................................    нид 00,015  

.3   ..................... ењећширок онемервирп ан атшиљмез иледод о ењешеР    нид 00,083  

.4   ............................... ењећширок онјарт ан атшиљмез иледод о ењешеР    нид 00,087  

.5   ечерп уварп о ењешеР  ................................................................. ењдарг    нид 00,087  
)4   ............................................................... ацалп уњарителпмок о ењешеР    нид 00,087  
)5  .............. атшиљмез гондервирпољоп говидарбо енеман анеморП  ........    нид 00,087  
)6   ............................................................. итсонтеркопен ујадорп аз ветхаЗ    нид 00,087  
)7   ......................................................................................... ејипат ењавадзИ    нид 00,069  
)8  вадзИ  ..................................................................... ањешер зи адовзи ења    нид 00,062  
)9  ............................................итсалбо ево зи онеђивдерп ејин отш олатсО    нид 00,002  

 
VI   АДЕРВИРПОДОВ  

 
.5 .рб афираТ  

бодо о ењешер аЗ .1  и енилг ујицатаолпске ,ајиретам хинтетш хигурд и акнуљш ,алепеп ,ениволај ањагалдо уњавар
:аксеп ењеђав и утшиљмез мондервирпољоп ан араћшил хићутсар око адасаз ањазидоп  

...................................................................... ацил анварп  )а ... ......................               нид 00,092.1  
 ........................................................................ ацил акчизиф )б ....................     нид 00,087  

 
подов и итсонсалгас ендервирподов ,аволсу хинервирподов уњавадзи о ењешер аЗ .2  еловзод ендервир

    ....................................................................................        нид 00,087  
   .3  унидерс унтовиж ан ајациту инецорп о ујидутс ан итсонсалгас уњавад о ањешер  аЗ

................................................ .................................................................................             нид 00,000.01  
 
4  .      ................... енидерс ентовиж етитшаз итсалбо зи ањешер алатсо авс аЗ                  нид 00,087  
 

  V  МАЗИНАБРУ И ОВТСРАНИВЕЂАРГ  
 

ираТ .6 .рб аф  
 :от и аданкан ес аћалп аволсоп хикснивеђарг итсалбо зи ењдар и есипс аЗ  

 
.7  :аналп гокчитсинабру зи довзи и амиволсу микчитсинабру о ткА  

-   ................................................ иткејбо инебматс онлаудивидни      .нид 00,098.3  
- инволсоп   ......................................................................... иткејбо                 .нид 00,043.01  
- онебматс -    ........................................................ иткејбо инволсоп      .нид 00,094.6  
- .................... ромдо аз аћук    ............................................................      .нид 00,059.1  
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- ешив инволсоп онебматс и онебматс  .............. иткејбо интарпс                 .нид 00,089.21  
- ...................................................... атшидалкс и иницагам    ..........      .нид 00,094.6  
-    ........................................................................................... ежараг      .нид 00,003.1  
-     ...................................................................... иткејбо иксмоноке      3.1 .нид 00,00  
-      .............................................................иткејбо инжатном ињам      .нид 00,059.1  
- м оп иткејбо иксјинил инланумок 2          ..........................................           .нид 00,31  
- 4,0/01 СТ мес( ецинатс офарт      ............................................ )VK       00,094.6 .нид  
-   ..................................................................................... ираоврезер      .нид 00,000.2  
- ............................................... инерет икстропс    ............................      .нид 00,000.4  
-    ........................................................................... ротсорп гникрап      .нид 00,005.1  
- ................................................................................. ивотсом     ........      .нид 00,005.4  
-     ..................................................................... иткејбо индовзиорп      .нид 00,000.6  
-         .................................................  2м оп атирок гончер ајицалугер           .нид 00,51  
-     ........................................................................................ ицањбир      .нид 00,000.5  
-      ................................................................... елартнецордих иним      .нид 00,000.5  
- ........... ечањертев      ..........................................................................      .нид 00,000.4  

:аткејбо ањдаргзи аварбодо ес мијок ткА .2  
 
 -  атнемом до ицесем тсеш ијиратс ејин ијок уткејорп монједи амерп итсондерв еноицитсевни енариналп до 1.0

ешондоп .ањ  
 
 :уњдарг аз ењербодо ејадзи ен ес ејок аз атакејбо уњдаргзи аз евајирп ењавиђрвтоп аЗ .3  
 -   ...........................)емај екчитпес ,ирануб ,еватсо( иткејбо инћомоп     .нид 00,092.1  
 - ........................................... монжуд м оп едарго        ..............................          .нид 00,31  
 -  40/01 СТ VK    .......................................................................................     .нид 00,098.3  
 - .................................................... утсем оп бутс орткеле   ...................     .нид 00,092.1  
 -   ..................................................................... утсем оп бутс икснетна     .нид 00,005.5  
 - :атакејбо ајицанас и ајицатпада  
 -  ејин ијок уткејорп монвалг амерп итсондерв екснучардерп до 50,0 ањешондоп атнемом до ицесем тсеш до ијиратс  
 -       ........................... анишрвоп анеман анеморп и ењаважрдо ећукет        .нид 00,583  
 -       .......................................... ацил андилавни аз акерперп ењањалку        .нид 00,583  
  
 аЗ .4  :уњдарг аз ењербодо ејадзи ес ејок аз атакејбо ењеђарг онсондо аводар хинеђовзи актечоп евајирп ењавиђрвтоп  
 -  .ањешондоп атнемом до ицесем тсеш до ијиратс ејин ијок аткејорп гонвалг итсондерв екснучардерп до %2,0  
 
 ет аз ајисимоК аримроф ес мијок ткА .5 аткејбо делгерп икчинх  

                      ........................................................................................ уветхаз оп        .нид 00,462  
 п уктунерт у енавозиролав аткејбо итсондерв екснучардерп до %2,0 иловзод јонбертопу о ткА .6 :аветхаз ањешондо  
    ..................................................... ењешур аварбодо ес мијок ткА .7     .нид 00,000.1  
  ајицкуртснокер онсондо ењеђарг еј ејич аткејбо авајирП .8  

...................................... еловзод екснивеђарг зеб анешрваз       .........................        .нид 00,056  
 ......................... уветхаз оп апукто укпутсоп у анатс унецорп аЗ .9 ........                     .нид 00,231  

          аткејбо унецорп аЗ .01  
      - ...................................... ацил анварп     ...........................................     .нид 00,003.1  
      -        ........................................................................................ инађарг        .нид 00,056  

          ...... ацилу ењавапоксар аваљовзод ес мијок ткА .11        ........................        .нид 00,231  
               атакалп и аонап хинмалкер ењаљватсоп аварбодо ес мијок ткА .21        .нид 00,231  
             .............................................................................. аљемет авајирП .31            .нид 00,515  
                 ............................. аткејбо ејицакол анеморп ,атакејбо ајицакоЛ .41        .нид 00,515  
            ..................................................... аткејорп гокчитсинабру аревО .51                ,000.01 .нид 00  

 
IV    ТСОНТАЛЕД АНЛАНУМОК ОНЕБМАТС  

 
.7 .рб афираТ  

  
 уњешрвзи мондунирп о ењешеР .1  

       -       ................................................................................. ацил анварп     .нид 00,087  
     - ......................... инађарг        ...............................................................     .нид 00,462  
 
       ............................................... анатс упукто о аровогУ ењавадзИ .2     .нид 00,056  
 ...... едаргз и анатс атетилавк ењавиђрвту аз етсил ењавадзИ .3       ...     .нид 00,462  
 ,анатс ањећширок изев у ањереву и едрвтоп ењавадзИ .4  

                      .................................................... енинпуказ и ениранатс енисив     .нид 00,451  
 ..................... анатс упуказ о аровогу ењавадзИ .5 ........................ ............................     нид 00,087  
  ,аровогу едарзи зеб анатс енец енровогу енпукто нучарбО .6  
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         ............................ укинпутсаз моксноказ или унпуказ ,аварп гоксранатс .........     нид 00,087  
 сорп делгерП .7 ..................................................................... ајирот    ...........................                  нид 00,087  
 
 

IIV    ИТСАЛБО ЕЛАТСО  
 

.8 .рб афираТ  
 ............... аданкан анбесоп анасипорп ејин  ејок аз ењешер аЗ .1 .....                      .нид 00,451  
 2 З .  увонсо ан аварпу акснитшпО ејадзи ејок ењереву а  

                ПУЗ .161.лч( ејицнедиве -  ......................................................... )а .................        нид 00,66  
 аварпу акснитшпО исонод ејок ењереву аЗ .3  монедеворпс оп  

                ПУЗ .261.лч( укпутсоп - ............................................................ )а ...................      нид 00,461  
 )хилрму и хиначнев.ђор( егињк енчитам зи адовзи ењавадзи аЗ .4  .......................        нид 00,66  
 ............................................. увтснартсони енењеман едовзи аЗ .5 ...........................       нид 00,056  
 енитшпо енитшпукС илас у акарб ењечуљказ аЗ .6  
     - .............................................................. емерв ондар у ............... ...........................       нид 00,081  
     - ................................................................... анемерв гондар нав ............................       нид 00,054  
     - ......... енитшпо енитшпукС ајиротсорп хинебжулс нав ......... .............................     нид 00,000.4  
  акинћомонуп окерп акарб уњечуљказ о ањешер ењешоноД .7 ..............................     нид 00,092.1  
 ањатс хикснађарг итсалбо зи ањешеР .8  
     - ............. анеми гончил инеморп о ањешер ењешонод ........... ..............................     нид 00,430.1  
 ......................... атака хинебжулс хинаривихра ењартамзаР .9 .................................        нид 00,515  
  уданкан унжуд италп ад авизоп окен ес мојок анемопО .01  

                  или ....................................................................................ускат                                 ......................         нид 00,08  
           асипокур итсончитнетуа или асиперп ,асиптоп урево аЗ .11  

                  гокавс до А аланигиро акабатулоп - ................................... )4                                .......................           нид 00,08  
                 - .................................................................... адоверп урево аз .................                                  .....          нид 00,08  

          хигурд и ароткепсни хикснитшпо нерет ан казалзИ .21  
                ........................................................................ ацил хинебжулс            .......................                                    .нид 00,087  

          аз аволсу итсонењупси уњавиђрвту о ењешеР .31  
                .......................... ењавањемесо окчатшев и ењерап ондорирп                                .......................         нид 00,087  

  ан анизнеб енец до %01 екнартс терет ан ес ејућалпан олизов онебжулс итсирок нерет ан казалзи аз ес окилокУ
.уртемолик монеђерп оп утшижрт  

 
60 :јорБ - 45 80/ - 7/I  

 ,уцвељоБ  .21 .32 002  .8 енидог  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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аН   ињдаргзи и уњариналп о анокаЗ .89 и .18 ,1 ватс .08 ,87 ,77 ,2 ватс .67 ,2 ватс .17 .1 ватс .07 ,76.лч увонсо

)80/1.рб ,“цавељоБ енитшпо тсил  инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )60/43 ,30/74.рб ,“СР.лг.лС„( , 
индес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  јонажрдо иц  .21 .32 еј аленод ,енидог .8002  

 
У  К  У  Л  Д  О  

утшиљмез мокснивеђарг о екулдО аманупод и аманемзи о  
 

.1 налЧ  
 .лС„( утшиљмез мокснивеђарг о екулдО   .03  налЧ  50/6 ,40/3.рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил  ,   ,60/6 ,60/3

/61 ,70/01 ,70/5 ,60/92 :исалг и ес ањем )80/81 ,70    
 :есонзи екулдО ево .12 .лч зи амујиретирк увонсо оп атшиљмез гокснивеђарг ењеђеру аз еданкан анисиВ''  
 уцвељоБ ударг у атакејбо ујицазилагел и уњдаргзи аЗ .А  
 
 аткејбо атсрВ            м/нид у  еданкан анисиВ 2  
 
 I  сив иткејбО ењдаргоко          

иткејбо инебматС .1                       00,54  
иткејбо инволсоП .2                       00,09  

ирП .3 ондерв - иткејбо индовзиорп                     00,03  
иткејбо инћомоП .4                       00,81  

иткејбо инжатном ињаМ .5                                                              00,09  
 
II  иткејбо иксјиниЛ                             м(нид( 2) 

ажерм акснопаноксиН .1          00,03  
довокелаД .2            00,06  

ажерм андоводоВ .3                    00,03  
едаргО .4            00,51  

     рм ТТП .5 аже            00,03  
атирок хинчер ајицалугеР .6          00,03  

 
III  иткејбо илатсО  

ираоврезеР .1       м/нид( 3)      00,51  
      4,0/01 СТ .2 VK              )удамок/нид(                 00,057  

 01/53 СТ .3               )удамок/нид(              00,005.1  
лкеР .4 ионап инма              )удамок/нид(                 00,051  

алартнец акснофелеТ .5                         )удамок/нид(                              00,057  
 

улес ан атакејбо ујицазилагел и уњдаргзи аЗ .Б  
 
 :аткејбо атсрВ         м/нид у еданкан анисиВ 2  

       
  I ењдаргокосив иткејбО  

иткејбо инебматС .1                    00,51  
 иткејбо инволсоП .2                    00,22  

ондервирП .3 - иткејбо индовзиорп                        00,8  
иткејбо инћомоП .4                                        00,5  

кејбо инжатном ињаМ .5 аманишрвоп минвај ан ит                00,22  
 
II  иткејбо иксјиниЛ           )м/.нид(  

ажерм акснопаноксиН .1                00,51  
довокелаД .2                  00,02  

ажерм андоводоВ .3                 00,51  
едаргО .4                     00,8  

ажерм ТТП .5                  00,51  
атирок хинчер ајицалугеР .6                00,51  

 
III  иткејбо илатсО  

 ираоврезеР .1         м/нид( 3)    00,51  
 40/01 СТ .2 VK                )удамок/нид(                00,057  
 01/53 СТ .3 VK              )удамок/нид(              00,005.1  

нмалкеР .4 ионап и              )удамок/нид(                 00,051  
алартнец акснофелеТ .5             )удамок/нид(                 00,057  
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.2 налЧ  

  :исалг и ес ањем .13 налЧ  
 екулдО ево .22.лч зи амујиретирк увонсо оп атшиљмез гокснивеђарг ењавиђеру аз еданкан анисиВ''  :есонзи  
 уцвељоБ у атакејбо ујицазилагел и уњдаргзи аЗ .А  
 
I ењдаргокосив иткејбО                   м/нид( еданкан анисиВ 2) 
 

иткејбо инебматС .1             00,06  
иткејбо инволсоП .2                     00,021  

ондервирП .3 - иткејбо индовзиорп           00,03  
4 иткејбо инћомоП .             00,81  

иткејбо инжатном ињаМ .5                    00,021  
  гокснивеђарг ањамерпо овин инламиним ујавемузардоп атакејбо уњдаргзи аз ањамерпо ивокшорТ

''.атшиљмез  
.3 налЧ  

 :исалг и ес ањем .33 налЧ  
 рг ењавиђеру аз еданкан анисиВ''  екулдО ево .52 аналч зи амујиретирк увонсо оп атшиљмез гокснивеђа

м оп ес аванучарбо 2 :исонзи и аткејбо енишрвоп енсирок  
                                 :аткејбо атсрВ          I аноз      II аноз    III   аноз      VI  аноз     V аноз  

         иткејбо инебматС .1                                       03             06                 57          09         021  
021           081               042        003       063                                               иткејбо инволсоП .2  

ондервирП .3 -    иткејбо индовзиорп                       51              03                 54          06         57  
           3                  6            9           21                                                  иткејбо инћомоП .4   3 

                    иткејбо инжатном илаМ .5                 .08           021              061        002       042  
 

.4 налЧ  
 :исалг и ес ањем .94 налЧ  
 пуказ у ањавад док енинпуказ сонзи интечоП   усонзи мончесем у ес ејуђрвту атшиљмез гокснивеђарг гонвај

:от и ,екулдО ево .52.лч зи аманоз оп  
  I аноз  ...........................         м оп аранид 00,021 2, 
 II   .......................... аноз           м оп аранид 00,09 2, 
  III .......................... аноз           м оп аранид 00,06 2,    
  VI ......................... аноз           м оп аранид 00,02 2 и 
   V ......................... аноз           м оп аранид 00,01 2. 
 

.5 налЧ  
   :исалг и ес ањем .07 налЧ  
   мењшидог у ес ејуђрвту атшиљмез гокснивеђарг голатсо пуказ у ањавад док енинпуказ сонзи интечоП''

:исонзи и екулдО ево .52 аналч зи аманоз оп усонзи  
             

 
:исонзи атшиљмез гокснивеђарг голатсо пуказ у ањавадзи аз коР  

Р
.де  
б

.р  

аткејбо атсрВ  ањавадзи коР  
 пуказ  у  

    
.1  

    

рп и инебматС иткејбо индовзио  
иткејбо инволсоП  

99 од  
    анидог 99 од 5 до  

.деР  
.рб  

атакејбо атсрВ   I аноз  
2/м оп  .нид  

II  аноз  
2/м оп .нид  

 III аноз  
2/м оп .нид  

VI  аноз  
2/м оп .нид  

  V аноз  
2/м оп .нид  

.1  
 

)ењшидог( иткејбо инебматС  9 57,6  06,5  05,4  52,2  

.2  иткејбо инволсоП  72  52,02  
 

08,61  05,31  57,6  
 

.3  
матс онволсоП иткејбо инеб  81  05,31  02,11  9 05,4  

.4  
 

иткејбо индовзиорП  5 4 3 2 1 
 

.5  иткејбо инћомоП  03  05,22  
 

51  05,7  05,7  
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2. 
     

  и елецрап ецинарг екварпси ,ејицазилагел укпутсоп у атшиљмез гокснивеђарг голатсо енинпуказ анеЦ
 аз ес аваћеву ,монокаЗ и мокулдО мово ас удалкс у ,аровогу ањаважудорп  02 ан усондо у атанецорп  ''.унец унтечоп  

 
 .6 налЧ  

 :исалг и ес ањем .67 налЧ  
  еноз до итсониваз у енишрвоп енсирок атшиљмез гокснивеђарг гонеђаргзи ењећширок аз аданкан анчесеМ''

м оп атакејбо етсрв и езалан иткејбо и етшиљмез ес јојок у 2 :исонзи  
 
.деР  

.рб  
атакејбо атсрВ   I аноз  II  аноз   III аноз  VI  аноз    V аноз  

.1  иткејбо инебматС  66,0  75,0  74,0  73,0  62,0  

.2             ејиротсорп и иткејбо инволсоП  74,3  09,2  13,2  27,1  01,1  

.3  иткејбо индовзирп ондервирП  34,1  51,1  88,0  75,0  33,0  

.4  иткејбо инћомоп и индервирпољоП  75,0  44,0  92,0  31,0  - 

.5  иткејбо инжатном ињаМ - инволсоп  05,61  03,41  00,11  07,7  04,4  

.6   ,атширавотс аз итсирок ес ејок етшиљмеЗ
 инјадорп неровто или ециншертсдан  ,атшидалкс

                  ротсорп  

27,1  54,1  51,1  88,0  55,0  

 
.7 налЧ  

 :исалг и ес ањем .48 налЧ  
 „П унир уталпан унд   ицулдО јово оп   цавељоБ аварпу акснитшпО ишрв – ејицартсинимда ексероп ењељедО  у ,

моноказ ас удалкс ''.  
 

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

60 :јорБ - 45 80/ -I 8/  
,цавељоБ  .21.32 8002 . енидог         

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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 инијовс у амивтсдерс о анокаЗ .5 аналч увонсо аН
 ,69/45 ,69/3 ,59/35 .рб ,“СР .лг .лС„( ејибрС екилбупеР
 иварпуомас јонлакол о анокаЗ .23 аналч ,)50/101 ,79/23

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

 .21 .32 еј аленод енидог .8002  
 

У К У Л Д О  
 пуказ у уњавад о екулдО аманупод и аманемзи о

орп гонволсоп  атакејбо и аротс  
цавељоБ енитшпо ијиротирет ан  

 
.1 налЧ  

 гонволсоп пуказ у уњавад о екулдО.82 уналч У
 .лС„( цавељоБ енитшпо ијиротирет ан атакејбо и аротсорп
 )70/61,70/01 ,60/92 ,60/3 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил

:исалг ијок .2 ватс ес ејадод  
лортноК  уталпан ундунирп и енинпуказ ањаћалп у

 цавељоБ аварпу акснитшпО ишрв –  ексероп ењељедО
''.ејицартсинимда  

 
 .2 налЧ  

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

 
60 :јорБ - 45 80/ -I 9/   

 ,цавељоБ  .21 .32 нидог .8002 е 
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
39  
 

 јонлакол о анокаЗ .31 акчат .23 аналч увонсо аН
 аналч ,)7002/921 јорб ,"СР кинсалг инебжулС"( иварпуомас
 јорб ,"СР кинсалг инебжулС"( умзирут о анокаЗ .63
 инебжулС"( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )5002/54

о тсил  енитшпо анитшпукС ,)80/1 :јорб ,"цавељоБ енитшп
 анад јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .21 .32  ,енидог .8002

еј аленод  
 

У  К  У  Л  Д  О  
искат јоншивароб о  

 
.1 налЧ  

 ејуђрвту ,ањаћалп азевабо ес идову мокулдО мовО
шивароб ањећширок и ањаћалп ничан ,ивокор ,анисив  ен

.енитшпо адохирп гонвај гонровзи оак ескат  
 

.2 налЧ  
 и ићамод( нинађарг еј ескат еншивароб кинзевбО
 мокчитсирут у ајатшемс егулсу итсирок ијок )инартсони
 говс навзи ,цавељоБ енитшпо ијиротирет ан уткејбо

.атшилавиберп  
дО ево улсимс у моткејбо микчитсируТ  :ес артамс екул

 ,пмак ,ељесан окчитсирут ,ноиснап ,летом ,летох
 инађарг ејок ебос ,етшиличел ондорирп ,етшиларамдо
 такејбо игурд икавс онсондо ,амицинтуп и амитсирут ујадзи

.ајатшемс егулсу ујажурп амицинтуп и амитсирут ес емок у  
 

.3 налЧ  
п ускат уншивароБ  над икавс аз  ецил аћал

 говс навзи ,јатшемс аз уткејбо мокчитсирут у аквароб
.анад 03 од атшилавиберп  

 
.4 налЧ  

 :ујаћалп ен ускат уншивароБ  
.1  ;итсоратс анидог мадес од ацед  
.2   ењечел окстамилк и оксњаб ан анећупу ацил

с до ујицатилибахер унавозилајицепс онсондо  енарт
;ејисимок ексракел енжелдан  

.3   мокчитсирут у евароб онавозинагро ајок ацил
 и хикшолоке ,хикчавижартси ањеђовзи идар уткејбо
 ан езалан ес ијок атситропс мисо ,ајицка хинчилс

;амињечимкат и амамерпирп  
.4   миндорануђем оп ус ијок инаљважрд инартс

 амајицневнок  езевабо инеђоболсо амимузаропс и
;ескат ањаћалп  

.5   јатшемс аз уткејбо у евароб ондикерпен ајок ацил
.анад .03 до ежуд  

  ацил ујаћалп %05 аз унењаму ускат уншивароБ
.итсоратс анидог 51 од 7 до  

 уншивароб ујаћалп ен аналч гово .1 аватс зи ациЛ
д усендоп ока ускат  аволсу уњавањупси о зако

 адрвтоп ,атрак аксналч( уватс мотси у хинеђрвту
 хикчавижартси ,хиндар аротазинагро онсондо  ,елокш
 и ејисимок ексракел  тупу ,ајицка хикшолоке  и

.)огурд  
 

.5 налЧ  
:исонзи ескат еншивароб анисиВ  

.1  митшиларамдо ,амилетом у аранид 00,05  .а  

.2   ећамод амабос у јатшемс аз аранид 00,03
.итсонидар  

 амзирут гоксоес егулсу етсирок ијок инађарГ
.ескат еншивароб ањаћалп азевабо ес ујађаболсо  

 ,енаљважрд енартс аз ескат еншивароб анисиВ
 инемервирп аз ањербодо увонсо ан евароб ијок

0,051 исонзи ,кавароб .онвенд аранид 0  
 

.6 налЧ  
 индервирп ишрв ескат еншивароб уталпаН

ацил и ткејбус   мељад у(  ајатшемс егулсу ујажурп ајок
.)ајатшемс цалавад :утскет  

 ас онемервотси ускат ејућалпан ајатшемс цалаваД
 гонталпу гећујаравогдо тсирок у егулсу моталпан

Н амерп анучар  хинвај аминучар минталпу о ибдера
.адохирп  

 

.7 налЧ  
 уншивароб италпан ен ајатшемс цалавад окА

нажуд ,ускат  ej   сонзи италпу терет јовс ан ад
.ескат еншивароб енећалпанен  

 

.8 налЧ  

КИНДЕСДЕРП  
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  аз унучар у ад еј нажуд ајатшемс цалаваД
 у а ,ежакси онбесоп ајатшемс угулсу  аналч зи ујачулс

 ањаћалп до ањађаболсо вонсо едеван ад екулдО ево .4
.ескат еншивароб  

 
.9 налЧ  

  ескат еншивароб енећалпан до автсдерС
 оп анад теп до укор у ејућалпу ајатшемс цалавад

.уцесем у анад 51 хикавс укетси  
 

 
.01 налЧ  

еншивароб до анеравтсо автсдерС   дохирп ус ескат
.цавељоБ енитшпО атеџуб  

 аз ес етсирок ескат еншивароб до анеравтсо  автсдерС
онвитамрофни ењавиђебзебо -  алајиретам гонднагапорп

 онрутлук и итсондерв екчитсирут ушивоморп ес мијок
 аз и ејицазилангис екчитсирут  ењавиђебзебо аз ,еђелсан

 дар  окчитсирут - аратнец хинвитамрофни .  
 

.11 налЧ  
 ишрв екулдО ево абадердо мењавашрвзи дан роздаН

цавељоБ аварпу акснитшпО  –  ексероп ењељедо
.ејицартсинимда  

 инећшалво ишрв ароздан гоксјицкепсни еволсоП
.роткепсни  

 

.21 налЧ  
 0.005 од 00,000.5 до монзак моначвоН  аранид  00,00

 егулсу ажурп ејок ецил онварп јашркерп аз ес ећинзак
:ока ајатшемс  

.3   мењам или мећев усонзи у италпан ускат уншивароб
;)екулдО .5 налч( енасипорп до  

.4   моталпан ас онемервотси ускат уншивароб италп ен
;)екулдО .6 налч( егулсу  

.8   ен онбесоп унучар  у  ескат еншивароб сонзи ежакси
 еншивароб ањаћалп до ањађаболсо вонсо едеван ен или

;)екулдО .4 налч( ескат  
.9   италпу ен ескат еншивароб енећалпан до автсдерс

.)екулдО .9 налч( укор монасипорп у  
оначвоН  00,000.52 од 00,052 до монзак м  аранид

овогдо оак ес ећинзак  зи јашркерп иничу ејок ецил онр
.аналч гово .1 аватс  

 

.31 налЧ  
 аранид 00,000.052 од 00,005.2 до монзак  моначвоН
 егулсу ажурп ијок кинтезудерп јашркерп аз ес ећинзак

:ока ајатшемс  
.1   или мећев усонзи у италпан ускат уншивароб

екулдО.5 налч( енасипорп до мењам ;)  
.2   моталпан ас онемервотси ускат уншивароб италп ен

;)екулдО .6 налч( егулсу  
.3   ескат еншивароб сонзи ежакси ен онбесоп унучар у

 еншивароб ањаћалп до ањађаболсо вонсо едеван ен или
;)екулдО .4 налч( ескат  

 у италпу ен ескат еншивароб енећалпан до автсдерс  .4
.)екулдО  .9 налч( укор монасипорп  

 

.41 налЧ  
  ,ескат еншивароб ањавиђрвту аничан уделгоп У

 и етамак анучарбо ,еталпан итсолератсаз ,ањаванучарбо
 ондохс ,мокулдО мово онасипирп онбесоп ејин отш голатсо

јуњемирп ес e   јоксероп и укпутсоп моксероп о нокаЗ
имда .онеђеру ејичагурд ејин мокулдО мово ока ијицартсин  

     

.51 налЧ  

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

 

60:јорБ - 45 80/ - 01/I  
,цавељоБ  .21.32 .енидог.8002  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
49  

 
 
 
 

.49  
увонсо аН   ититшаз о анокаЗ .1 ватс .78 аналч

 аналч ,)40/531 .рб ,“СР.лг.лС„( енидерс ентовиж .02  
.лС„( иварпуомас јонлакол о анокаЗ  .лг   .рб ,“СР

921 0/ 7  минвај о анокаЗ .6 акчат .1 ватс .61 .лч и .8 .лч ,)
.лС„( амидохсар минвај и амидохирп  .лг   .рб ,“СР

,29/14 ,19/67   ,89/24 ,49/54 ,39/76 ,39/73 ,39/22 ,39/81
 .лч ,)40/531 ,40/33 ,20/78 ,20/9 ,10/22 ,99/45 93  атутатС .

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

 јонажрдо  .21 .32  еј аленод ,енидог .8002  
 

У  К  У  Л  Д  О  
нкан о  ентовиж ењеђерпану и утитшаз аз ида

енидерс  
 

.1 налЧ  
  ањаћалп азевабо ес идову мокулдО мовО

 ан енидерс ентовиж ењеђерпану и утитшаз аз еданкан
 ицинзевбо ес ујуђердо ,цавељоБ енитшпо ијиротирет

ћалп ничан ,анисив ,ањаћалп a  ањећширок анеман и ањ
.аватсдерс  

 
Ч .2 нал  

 ад ус инзевабо екулдО ево .1 аналч зи уданкаН
:ујаћалп  

 хинебматс ицинсирок онсондо ицинсалв .1
ромдо аз аћук и ажараг ,атакејбо   ијиротирет ан

.цавељоБ енитшпо  
 хинволсоп ицинсирок онсондо ицинсалв .2

.цавељоБ енитшпо ијиротирет ан ајиротсорп  
 

.3 налЧ  
 у ес ејуђрвту .1 ватс .2 аналч зи аданкаН

м оп аранид 07,2 от и усонзи мењшидог  2  ес ењаћалп а
.онлатравк ишрв  

 у ес ејуђрвту .2 ватс .2 аналч зи аданкаН
м оп аранид 02,31 от и усонзи мењшидог 2  ењаћалп а

.онлатравк ишрв ес  
ењавиђрвтУ  с зи еданкан  уталпан и  .2 и .1 ават

 аварпу акснитшпО ишрв аналч гово -  ењељедО
.ејицартсинимда ексероп  

 
.4 налЧ  

  ево .3 аналч зи аданкан ањаћалп уделгоп У
 ,уњаћалп у уњцод аз етамак нучарбо аз екулдО
 онбесоп ејин отш олатсо и уталпан ундунирп

рп ес ондохс ,мокулдО мово онасипорп  ујуњеми
.капутсоп иксероп ејуђрвту ес мијок анокаЗ ебдердо  

 
.5 налЧ  

КИНДЕСДЕРП  
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 ењеђерпану и утитшаз аз еданкан до автсдерС
 екулдО ево амабдердо ас удалкс у енидерс ентовиж

:аз икснеман ес ећитсирок  
 амерп енидерс ентовиж ењеђерпану и утитшаз .1

лакол онсондо ,умаргорП  моноицанас и моноицка мон
 ас удалкс у а ,енитшпО уовин ан исонод ес ијок уналп
 мигурд и енидерс ентовиж ититшаз о монокаЗ

;амисипорп минбесоп  
 ањаљварпу ејигетартс енланоицаН ењеђоворпс .2

;цавељоБ енитшпо ијиротирет ан модапто  
 енариунитнок ењавиђебзебо .3  ењећарп и елортнок

 ас удалкс у )гниротином( енидерс ентовиж ањатс
 минбесоп и енидерс ентовиж ититшаз о монокаЗ

;аминоказ  
 хинећитшаз ањећширок говижрдо ењацитсдоп .4

;атетизревидоиб ењавучо и арабод хиндорирп  
нтовиж уњатс о ањасимрофни аметсис ењеђерпану .5  е

;енидерс  
 или енидерс ентовиж етитшаз атакејорп ењариснанифус .6
 ентовиж ањавиђагаз уњењамс есонирпод ејок ајицитсевни

;енидерс  
 етитшаз ијицанас и ијицневерп у ајицка ењавозинагро .7

;енидерс ентовиж  
 ,ајидутс хикчавижартси ,хинвозарбо ењацитсдоп .8

кејорп  ан учиту ејок итсонвитка и амаргорп ,ата
.енидерс ентовиж атетилавк уњашљобоп  

 
.6 налЧ  

 и утитшаз аз еданкан моталпан анеравтсо автсдерС
 .рб нучар ан ес ујућалпу енидерс ентовиж ењавиђерпану

048 - 348265417 -  и утитшаз аз аданкан анбесоп 65
с ентовиж ењеђерпану  ан мовизоп ас 79 уледом оп ,енидер

02 јорб - .620  
 

 налЧ 7. 
 анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС  у ањавиљвајбо  
 

60 :јорБ - 45 8002/ - 11/I  
,цавељоБ  .8002.21.32 енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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.93 аналч увонсо аН   цавељоБ енитшпо атутатС
 .521 аналч и )80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(
 цавељоБ енитшпо енитшпукС удар о акинволсоП
 анитшпукС ,)80/3 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(

 .32 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  .8002 .21
еј аленод ,енидог  

 
 Д О У К У Л  

 авоналч ,акинробдо амињамирп мигурд и амаданкан о
 авоналч и цавељоБ енитшпо енитшпукС алет хиндар

аћев гокснитшпО  
 

I ЕБДЕРДО ЕТШПО  
 

.1 налЧ  

 дар аз еданкан ан аварп ес ујуђрвту мокулдО мовО
 гокснитшпО авоналч и алет хиндар авоналч ,акинробдо

пО аћев  .цавељоБ енитш  
 
.2 налЧ  

 и еданкан ан оварп ујами екулдО ево .1 аналч зи ациЛ
 ево енемирп анад до мокулдо мово анеђрвту ањамирп агурд
 ацил мисо ,инитшпукС у атаднам акнатсерп анад од екулдО

 аминагро у дар аз уданкан угурд или уталп ујамирп ајок
.енитшпО  

 
 
 
II  .АКИНРОБДО ДАР АЗ ЕДАНКАН  

 
.3 налЧ  

 ивоналч и алет хиндар ивоналч ,ицинробдО
:ан оварп ујами аћев гокснитшпО  

.1   ,амациндес ан удар у ећшечу аз уданкан  

.2  ,удараз унељбугзи ан уданкан  

.3  .ециндес ан казалод аз авокшорт хинтуп уданкан  
 

.4 налЧ  
нитшпукС у кинробдО  у ећшечу аз оварп ами и

.енитшпукС амациндес ан удар  
 ес ејуђрвту екулдО ево .1 ватс .3 аналч зи аданкаН
 анебжулс аз ецинвенд алед говизеропоен инисив у
 увонсо ан ејућалпси ес ајок ,иљмез у ањавотуп
 елец мокот акинробдо увтсусирп о ејицнедиве

тшпукС ециндес  а ,абжулс акснитшпукс идов ујок ,ени
.енитшпукС киндесдерп аварево  

 инисив јотси у аналч гово .2 аватс зи аданкаН
.аћев гокснитшпО амивоналч и адапирп  

 зи аданкан енитшпукС алет хиндар амивоналЧ
 енеђрвту еданкан до %05 исонзи аналч гово .1 аватс

во .2 моватс .аналч го  
 

.5 налЧ  
 ацил ујами удараз унељбугзи ан уданкан ан оварП
 усондо мондар у усин ајок ,екулдо ево .1 аналч зи
 у ,)ецићамод и ициндервирпољоп ,инелсопазен(

.едараз отен енламиним %01 до инисив  
 и усондо мондар у ус ијок ицинробдО

 ујамирп ицинтезудерп .моноказ ас удалкс у уданкан  
 

.6 налЧ  
 зи ацил ујами авокшорт хинтуп уданкан ан оварП
 анагро гонжелдан визоп ан ајок ,екулдо ево .1 аналч
 етрак ензоверп енец инисив у ,амациндес ујувтсусирп

.атшилавиберп отсем у катарвоп и казалод аз  
 гобз ес адак ,онтезузИ  ежом ен ,итсонтих

 иневтспос ититсирок ес ежом ,зоверп инвај ититсирок
 аз енец енасипорп до %01 до уданкан зу либомотуа
 ,уртемолик монеђерп оп авирог гоксногоп ратил надеј
 акиндесдерп ањербодо гонемсип увонсо ан а

визас аз гонећшалво ацил онсондо ,енитшпукС  ења
.аћев гокснитшпО и алет гондар ,ациндес  

 
.7 налЧ  

 онебжулс онешрвзи аз уцинвенд ан оварП
 аналч зи ацил ујами увтснартсони и иљмез у ењавотуп
 до енећупу туп инебжулс ан ус ајок ,екулдО ево .1
 о мотка ас удалкс у анагро или ацил гонжелдан енартс

у ,инисив  еданкан еталпси уничан и амиволс

КИНДЕСДЕРП  
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 јокснитшпО у хинелсопаз авокшорт хинлајиретам
.иварпу  

 ацил ,овтснартсони у утуп монебжулс о укулдО
 ећев окснитшпО исонод ,екулдО ево .1 аналч зи

.цавељоБ енитшпо  
 

.8 налЧ  
 акснитшпО ишрв ицулдо јово оп аданкан уталпсИ

аварпу  –  увонсо ан ,ејиснаниф аз абжулс анжелдан
 идов ујок ,ициндес ан увтсусирп о ејицнедиве

.абжулс анжелдан  
 

 
 

.9 налЧ  
 киндесдерП ејусиптоп туп инебжулс аз еголан ентуП

 ино ајок ацил или ,енитшпо киндесдерП ,енитшпукС
.етсалво онемсип  

 
.01 налЧ  

 аналч зи ациЛ  зи аданкан ићердо ес угом екулдО ево .1
.ехрвс енратинамух у екулдо ево  

 ан аварп ес учирдо екулдО ево .1 аватс зи ациЛ
 јокснитшпО ујаљватсод ујок мовајзи монасип уданкан

 иварпу - .ибжулс јоксјиснаниф  
 итиб аром ајок ,аналч гово .2 аватс зи ивајзи јонасип У

:идован ес онзевабо ,анасиптоп ончурејовс  
.1  ;еданкан ечирдо ес ијок аз доиреп  
.2   тсирок ес ујич у ацил гонварп онсондо гокчизиф еми

;ечирдо  
.3   до аватсдерс сонерп итишрвзи аберт ијок ан анучар јорб

.еданкан  
 

III  ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  
 

.11 налЧ  
  ањапутс монаД  ад ејатсерп екулдо ево уганс ан

 енељбугзи и авокшорт хинтуп иданкан о акулдО ижав
.)40/41 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил .лС„( едараз  

 
.21 налЧ  

  екулдО ево .3 и .2 екчат .3 аналч зи аварП
 ећ код ,екулдО ево уганс ан ањапутс монад ес ећавињемирп

варп ес  и енемзи еврп до итавињемирп .1 акчат .3 аналч зи о
.унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо утеџуб о екулдО енупод  

 
.31 налЧ  

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

 
60 :јорБ - 80/45 -I 21/  

21.32 ,цавељоБ . идог.8002 ен  
 

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

69  
 

 ититшаз јонлајицос о анокаЗ .4 ватс .9 .лч увонсо аН
 .лС"( анађарг итсонругис енлајицос уњавиђебзебо и
 и 69/25 ,49/64 ,39/76 ,39/33 ,19/63 .рб ,"СР кинсалг

ељоБ енитшпо атутатС  .93 .лч и )1002/92  цав
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

 .32  .21  еј аленод енидог . 8002  
 

У К У Л Д О  
НЛАЈИЦОС АМИВАРП МИНЕРИШОРП О  Е

ЕТИТШАЗ   ИЈИРОТИРЕТ АН АНАЂАРГ
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 I - ЕБДЕРДО ЕТШПО  

 
.1 налЧ  

 мокулдО  енлајицос амиварп минеришорп о
 у ( цавењљоБ енитшпо ијирорирет ан анађарг етитшаз
 аварп  анеришорп ес ујуђрвту )акулдО :утскет мељад
 хинвонсо дероп ,ес ијок етитшаз енлајицос ицилбо и
 и ититшаз јонлајицос о монокаЗ хинеђрвту аварп

ис енлајицос уњавиђебзебо  .лС"( анађарг итсонруг
 и 69/25 ,49/64 ,39/76 ,39/33 ,19/63 .рб ,"СР кинсалг
 енитшпо ијиротирет ан итиравтсо угом ,)1002/92

.ењавиравтсо овохињ аз капутсоп и иволсу ,цавељоБ  
 

.2 налЧ  
 ево улсимс у етитшаз енлајицос ицилбо и аварП

:ус екулдО  
.1   у ћомоп ан оварп ,ирутан  
.2  ,етитшаз еневтсвардз авокшорт уданкан ан оварп  
.3  ,енархас авокшорт уданкан ан оварп  
.4   у кавароб инвенд K ,ацил аратс аз убул  
.5  ,ићук у ћомоп ан оварп  
.6   ејицатпада ејинжунјан идар ћомоп уначвон ан оварп

,анатс  
.7  ,ићомоп еначвон ентаркондеј ан оварп  

 оварп   .8 ,увонатсу у јатшемс аз акинсирок умерпо ан  
 у јатшемс интневретни и инемервирп ан оварп   .9

етшилитавхирп  унтавхирп ,  уцидороп угурд и уцинатс
,етитшаз енлајицос увонатсу или    булк икснидалмо -   

.унидалмо и уцед аз ратнец инвитакуде  
 

.3 налЧ  
автсо ицинсироК  ево .2 аналч зи аварп ујур

 и анеђивдерп ондохтерп ус окилоку екулдО
.цавељоБ енитшпО утеџуб уавтсдерс анеђебзебо  

 
.4 налЧ  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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 аз ус аназев екулдО ево .2 уналч у анеђрвту аварП
.итисонерп ес угом ен и тсончил  

 
.5 .налЧ  

нитшпО екулдО ево зи аволсоп ањаљвабо идаР  а
 мокосив ас акиндар гондеј ариснаниф ад анжуд еј

 момерпс мокслокш –  и голоицос :амерпс анчуртс
 момерпс мокслокш мошив ас акиндар гондеј – 

 минбесоП ас удалксу а ,киндар инлајицос
.утитшаз унлајицос аз моровогу минвиткелок  

ариснаниф дар ес ијич енелсопаз аЗ   атеџуб зи
 од ивокшорт инлајиретам ес ећидебзебо енитшпО
 мијовс ас удалкс у исонерп акилбупеР ијок асонзи

.амимујиретирк  
 

 II -  ЕНЛАЈИЦОС АКИЛБО И АВАРП ИЦИНСИРОК
ЕТИТШАЗ  

 
.6 налЧ  

 етитшаз енлајицос акилбо и аварп ицинсироК
ом екулдО ево .2 уналч у хинеђрвту  ујами ајок ацил итиб уг

 у усин а ,цавељоБ енитшпо ијиротирет ан етшилавиберп
 енјарт или ентунерт едебзебо ибес имас ад итсонћугом

.ћомоп аневтшурд анбертоп еј ми агеч гобз товиж аз еволсу  
 

.7 налЧ  
 енитшпо ијиротирет ан еђан ес ејок уцил ,онтезузИ

в цавељоБ  и ентунерт уњатс у атшилавиберп говс на
 онжолдоен аветхаз ајок ејицаутис екшет онтезузи
 етитшаз енлајицос акилбо или аварп до гокен ењеђебзебо
 итижурп ес ежом ,мокулдО мово хинеђрвту   

.етитшаз килбо ићујаравогдо  
 аналч гово .1 аватс зи автсдерс анећалпсИ   
 ујчурдоп мејич ан енитшпо до ес ујариднуфер  

 .етшилавиберп ами кинсирок  
 

.8 налЧ  
 зи етитшаз енлајицос акилбо и аварп ицинсироК  

   енлајицос ањатс амицорзу амерп ,екулдО ево .2 аналч   
  ;ус ебертоп  
.1   у анетемо ацед ,ањаратс гоксљетидор анешил ацед

зифохисп  еј ијич ацед анетшупаз онтипсав и ујовзар мокчи
,амакилирп минчидороп нетемо јовзар  

.2   зеб ацил аратс ,анеђебзебоен онлајиретам ,ацил алсардо
 оневтшурд ас ацил и ацил андилавни ,ањаратс гончидороп

,амакиван минвитаген  
.3  ази ебертоп енлајицос уњатс у ацил алатсо  мигурд енавз

.амицорзу  
 
 III - ЕТИТШАЗ ЕНЛАЈИЦОС ИЦИЛБО И АВАРП  

 
.1  ирутан у ћомоп ан оварП  

 
.9 налЧ  

 енлајицос ицинсирок ујами ирутан у ћомоп ан оварП
 јокшет онтезузи у уђан ес адак ацил агурд и оак ,етитшаз

.ијицаутис јонлајиретам  
ес ијотсас ирутан у ћомоП   хинлајиретам уњеђебзебо у

 ,лајиретам инверго ,итемдерп инведо :ус отш оак ,арабод
.ончилс и робирп икслокш ,ецинриман  

 ишрв ирутан у ћомоп аз абертоп ењаваделгаС
 у "цавељоБ" дар инлајицос аз артнеЦ мит ићујаравогдо

ајицос аз ратнеЦ :утскет мељад у( уцвељоБ .)дар инл  
 

 еневтсвардз авокшорт уданкан ан оварП         .2
етитшаз  

 
.01 налЧ  

 ујами етитшаз еневтсвардз авокшорт уданкан ан оварП
:амивејачулс мићеделс у ебертоп енлајицос уњатс у ацил  

.1  ,ећондурт дикерп аз  

.2   идар ањереву гоксракел ењаљвабирп аз
р ањавинсаз ,асондо гонда  

.2  ,авокел унивопук аз  

.3  .амивејачулс минтих мигурд у  
 инисив у ес ејуђердо аналч гово .1 аватс зи аданкаН
 од ешивјан а ,етитшаз еневтсвардз авокшорт хинравтс
 у ицилбупеР у монелсопаз оп едараз енчесорп енисив

.аталпси ишрв ес ијок аз уцесем  
тезузИ  мећев у итидердо ежом ес аданкан аво ,он

 инлајицос аз артнеЦ амит гончуртс инецо оп ,усонзи
 у монелсопаз оп едараз екуртсовд до ешив ен ила ,дар

 .аталпси ишрв ес ијок аз уцесем у ицилбупеР  
 
.3  енархас авокшорт уданкан ан оварП  

 
.11 налЧ  

шорт уданкан ан оварП  киндорс ами енархас авок
ањаважрдзи кинзевбо уноказ оп еј ијок  ејин а ,

ањеђебзебо гонлајиретам кинсирок  оишрвзи еј ијок ,
:унархас  

.1  ;ањеђебзебо гонлајиретам акинсирок  

.2   енлајицос ивонатсу у гонетшемс ацил
;ицидороп јогурд или етитшаз  

.3  л гонеђебзебоен онајиретам .аци  
 у ес ејуђердо аналч гово .1 аватс зи аданкаН

.енархас авокшорт хинравтс до %05 инисив  
 ећерт и ами енархас авокшорт уданкан ан оварП
 хинравтс инисив у )окчизиф или онварп( ецил
 ацил унархас оишрвзи еј ока енархас авокшорт

налч гово .1 уватс у хинедеван .а  
 

.21 налЧ  
 евокшорт ујатавхубо енархас ивокшорТ
 азоверп евокшорт и емерпо енбергоп ејиндохпоенјан
 ,етитшаз енлајицос евонатсу зи акататсо хинтрмсоп

.енархас атсем од ецинлоб и ецидороп егурд  
 
.4  .ацил аратс аз убулК у кавароб инвенД  

 
          .31 налЧ  

булК   мијовс ејуђебзебо ацил аратс аз
 хинтовиж хинвендокавс ењаваљоводаз амицинсирок

онрутлук ,ењежурд :отичоран а ,абертоп -   ,енвабаз
.ебертоп егурд и енвитаеркер  

 и амитсонћугом ас удалкс у ,ежом булК
 и ендар ејузинагро ад ,акинсирок мењавосеретни

ка ендовзиорп  и унархси ,тсонидар унћук ,итсонвит
.акинсирок унатс или убулк у егулсу егурд  

 
.5  ићук у  ћомоП  

 
.41 налЧ  

 милгомензи и миратс ес ејуђебзебо ићук у ћомоП
 у усин ајок амицил мигурд и милелобо ончинорх
 од гондеј до уњајарт у ,ујаратс ибес о амас ес ад уњатс

итеч .онвенд атас ир  
 ес ејуђебзебо ,екулдО ево улсимс у ићук у ћомоП
 ењаважрдо( аволсоп хинћук хиндохпоен мењаљвабо
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 хинбертоп хигурд и енарх аквабан ,анатс ећотсич
 енчил и атемдерп хинведо ењаважрдо ,иравтс
 ењаљвабо и оак ,ајиротсорп ењавергаз ,енејигих

 хигурд .)акинсирок ебертоп до онсиваз аволсоп  
 

.51 налЧ  
 хинзевабо акиндорс хивогењ и акинсирок ећшечУ
 ејуђердо ићук у ићомоп амивокшорт у ењаважрдзи ан
 увонсо ан ,дар инлајицос аз артнеЦ мењешер ес
 аварпу акснитшпО исонод ејок амујиретирк и алирем

.цавељоБ  
 
 
 
.6  арП  ејинжунјан идар ћомоп уначвон ан ов

анатс ејицатпада  
 

.61 налЧ  
 ејицатпада ејинжунјан идар ћомоп уначвон ан оварП
 ан тад еј емок ањеђебзебо гонлајиретам кинсирок ами анатс

.натс ењећширок  
 евокшорт атавхубо аватс гондохтерп зи ћомоП

ес мојок анатс ејицатпада   иволсу инламиним ујуђебзебо   аз
 ,ајицалатсни ,атарв и арозорп ањдаргу( ењавонатс

 .).лс и ацинават ењаринас ,аровч гонратинас  
 

.71 налЧ  
 енисив од ес ејуђердо екулдО ево 61 .лч зи ћомоП
 аз уцесем у ицилбупеР у монелсопаз оп едараз енчесорп

пси ишрв ес ијок .атал  
 инисив у и итидердо ежом ес ћомоп аво ,онтезузИ
 аз артнеЦ амит гончуртс инецо оп а ,авокшорт хинравтс

        .дар инлајицос  
  

 .7   ан аварп ањавиравтсо ничан и иволсУ
ћомоп уначвон унтаркондеј  

 
.81 налЧ  

цнидејоп ес ејанзирп ћомоп унтаркондеј ан оварП  или у
:укилбо у ицидороп  

.1   мокилирп акинсирок евокшорт ентуп аз еданкан
 енлајицос амавонатсу у автсусдо ас актарвоп и аксалод

,етитшаз  
.2   хинратнемеле ациделсоп ењаринас аз еданкан

,ењавонатс аз амиткејбо у аражоп и адогопен  
.3  ицинзалорп евокшорт ентуп аз еданкан  ес ијок ам

,ебертоп енлајицос уњатс у уђан  
.4   инверго и ујигрене унчиртеле унешорту аз аданкан

,)ењајерг онлартнец и аврд( лајиретам  
.5  .амивејачулс минадварпо мигурд у еданкан  

 
.91 налЧ  

 ево .1 акчат .1 ватс .81 аналч зи уданкан ан оварП
с ицинсирок ујами екулдО  мокилирп етитшаз енлајицо

.етитшаз енлајицос евонатсу зи автсусдо ањећширок  
 инисив у ес ејуђердо аватс гондохтерп зи аданкаН

( мозов ,мосуботуа азоверп авокшорт хинравтс  II  и )дерзар
.дар инлајицос аз артнеЦ амилок  
 

.02 налЧ  
тс .81 аналч зи уданкан ан оварП  ево .2 акчат .1 ва

 и адогопен хинратнемеле делсу ес ајок ацил ујами екулдО
 енлајицос уњатс у уђан ењавонатс аз амиткејбо у аражоп

.ебертоп  

 у ешивјан ес ејуђердо аватс гондохтерп зи аданкаН
 у монелсопаз оп енеравтсо едараз енчесорп инисив

цесем аз ицилбупеР  .аталпси ишрв ес мејок у  
 

.12 налЧ  
 ецил ами .3 акчат .1 ватс .81 аналч зи уданкан ан оварП
 говс нав ,цавељоБ енитшпо ијиротирет ан еђан ес ејок
 отсем у катарвоп аз аватсдерс зеб ,атшилавиберп

.атшивароб онсондо ,атшилавиберп  
с ес ад уњатс у ејин ејок уциЛ  отсем у итарв ома

.цалитарп ес ејуђердо ,атшилавиберп  
 у ес ејуђердо аналч гово .1 аватс зи аданкаН
 мозов ,мосуботуа азоверп авокшорт хинравтс инисив

(  II .дар инлајицос аз артнеЦ амилок и )дерзар  
 

22 налЧ  
 у ,ад еј нажуд цавељоБ у дар инлајицос аз ратнеЦ

еми   ењариднуфер аз капутсоп идов ,енитшпо
 до екулдО ево .12 аналч зи авокшорт хинењичу
 ијиротирет јојич ан енитшпо дар инлајицос аз артнеЦ

.етшилавиберп ами ецил  
 

.32 налЧ  
 ами .4 акчат .1 ватс .81 .лч зи уданкан ан оварП

там и ањеђебзебо гонлајиретам кинсирок  онлајире
.ецидороп и ацил анеђебзебо онљоводен  

 од ес ејуђердо аватс гондохтерп зи аданкаН
 у монелсопаз оп енеравтсо едараз енчесорп енисив

.аталпси ишрв ес мејок у цесем аз ицилбупеР  
 

 .8   ан аварп ањавиравтсо ничан и иволсУ
у у јатшемс  аз акинсирок умерпо     увонатс

 уцидороп угурд или етитшаз енлајицос  
 

.42 налЧ  
 унлајицос у јатшемс ан ујућупу ес ајок ациЛ
 ан оварп ујами уцидороп угурд у онсондо ,увонатсу
 и амивитамрон ас удалкс у ућубо и ућедо
 анлајицос аз овтсратсиниМ ејуђрвту ејок амидраднатс

.ањатип  
рпО  аз ратнеЦ ејуђебзебо аватс гондохдерп зи уме

.дар инлајицос  
 

.52 налЧ  
 унлајицос у јатшемс ан ујућупу ес ајок ациЛ
 ан оварп ујами уцидороп угурд онсондо ,увонатсу
 ,евонатсу од енархси и азоверп авокшорт уданкан

.ецидороп онсондо  
 аватс гондохтерп зи аданкаН  инисив у ес ејуђердо

( мозов ,мосуботуа азоверп авокшорт хинравтс  II
.дар инлајицос аз артнеЦ амилок и )дерзар  

 
.9    интневретни инемервирп ан оварП

ирп у јатшемс  ,уцинатс унтавхирп ,етшилитавх
уцидороп угурд или увонатсу  

           
.62 налЧ  

 инемервирп ан оварП  у јатшемс интневретни
 или увонатсу ,уцинатс унтавхирп ,етшилитавхирп

:ујами уцидороп угурд  
.1  ,ањаратс гоксљетидор зеб ацед  
.2  ,мењашаноп минлајицоса ас ацед  
.3  ,ињтикс у ацил аратс и алсардо,ацед  
.4  ,ањаратс гончидороп зеб ацил аратс и алсардо  
.5  л аратс и алсардо ,ацед ,ујовзар у анетемо аци  
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.6  ,ацил анераменаз и анељватсолз  

.7  .ацил алелобо ончинорх аратс и алсардо ,ацед  
 еј адак амивејачулс у ејуђебзебо ес оварп овО
 аво аз ес код јатшемс најартоктарк вабертоп онтих
 код или уцидороп ујовс у катарвоп ићугомо ен  ацил

рвту ен ес  ивокшорТ .етитшаз килбо ићујаравогдо ид
 уњешер амерп ујуђрвту ес ајатшемс гово
 аманец о екитилоп енлајицос и адар автсратсиниМ
 гончидороп и етитшаз енлајицос амавонатсу у агулсу

.ајатшемс  
 
 
 
 
 
.01     булк икснидалмО –  аз ратнец инвитакуде

унидалмо и уцед  
 

 налЧ .72  
 от и инидалмо и ицед егулсу ажурп ратнец инвитакудЕ
 ,ујицазилајицос ,анитшев хинтовиж ењацитс , ујицакуде :
 ењаћевоп и јажрдас навабаз онрутлук и икстропс ,ењежурд
 .адар момаргорп ас удалкс у а ,ејицаргетни енлајицос аовин

р зеб ацед ус абулк ицинсироК  у ацед ,ањаратс гоксљетидо
 ацед алатсо и укизир у ацидороп зи ацед ,моноказ ас убокус

.анидалмо и  
 

 IV -  И АВАРП ЕЊАВИРАВТСО АЗ КАПУТСОП
ЕТИТШАЗ ЕНЛАЈИЦОС АКИЛБО  

 
.82 налЧ  

 енлајицос акилбо и аварп ењавиравтсо аз капутсоП
еркоп екулдО ево .2 аналч зи етитшаз  ацил ветхаз ан ес ећ

 гоксноказ говогењ онсондо ,убертоп унлајицос ами ејок
.итсонжуд јонебжулс оп и ацоаратс или акинпутсаз  

 аз унбертоп ујицатнемукод итижолирп аберт ветхаз зУ
 онсондо ацнидејоп асутатс гонлајиретам ењавиђрвту

.ецидороп  
 

.92 налЧ  
миветхаз О  мово хинеђрвту аварп ењавиравтсо аз а

.дар инлајицос аз ратнеЦ унепетс моврп у авашер мокулдО  
 енлајицос акилбо и аварп ењавиравтсо аз капутсоП

.натих еј етитшаз  
 

.03 налЧ  
 о ,дар инлајицос аз артнеЦ ањешер виторп иблаж О

нитшпО авашер ,екулдО ево зи амиварп  енитшпо ећев окс
.цавељоБ  

 

.13 налЧ  
 екулдО ево зи аварп ењавиравтсо аз укпутсоп У
 укпутсоп монварпу метшпо о анокаЗ ебдердо ес ујуњемирп
 уњавиђебзебо и ититшаз јонлајицос о анокаЗ ебдердо и

.анађарг итсонругис енлајицос  
 

 IIV - ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  
 

Ч .23 нал  
 етитшаз енлајицос акилбо и аварп ењавиравтсО
 у итиватсубо онемервирп ес ежом мокулдО мово хинеђрвту
 хинвонсо ењавиравтсо аз аватсдерс актатсоден ујачулс
 и ититштаз јонлајицос о монокаЗ хинеђрвту аварп

јок о анађарг итсонругис енлајицос уњавиђебзебо  ес ами
.анитшпО аратс  

 
.33 налЧ  

 о ујицнедиве идов ад нажуд еј дар инлајицос аз ратнеЦ
 ад и мокулдО мово хинеђрвту аварп амицинсирок
 иварпу јокснитшпО јатшевзи аљватсод ончесеморт
 ењавиравтсо аз амивтсдерс минешорту о  цавељоБ енитшпо

.екулдО ево зи аварп  
 

.43 налЧ  
 ижав ад ејатсерп ,екулдО ево уганс ан мењапутС
 ијиротирет ан анађарг ититшаз јонлајицос о акулдО
 ,цавељоБ анитшпо тсил  инебжулС"(  цавељоБ енитшпо

 ,29/62.рб ,''...роБ 79/51 ,79/4 ,69/2 ,39/21 .)  
 

.53 налЧ  
 анад до анад .8 уганс ан апутс акулдО авО  у ањавиљвајбо

."цавељоБ енитшпо утсил монебжулС"  
 
 

60 :јорБ - 45 80/ - 31/I  
вељоБ aц .21.32 , енидог.8002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
79  
 

 аналч увонсо аН 93  акчат .1 ватс . 02  атутатС .
 енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо

шпо анитшпукС ,)8002/1 .рб ,“цавељоБ  цавељоБ енит
еј аленод ,енидог .8002 .21 .32 јонажрдо ициндес ан  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 ењаљварпу аз атеваС уњаримроф о
амајицаргим  

 
I 

 и амајицаргим ењаљварпу аз теваС ес аримроФ
 онретни и хилгебзи ујицаргетни аз ањешер анјарт

итшпо ијироторет ан ацил хинељесар .цавељоБ ен  
 

II  
 3 и акиндесдерп кинемаз ,киндесдерп енич теваС

 :от и ,атевас аналч )ирт(  
 
.1   киндесдерп ,ћивонајраМ ашјобеН рд

 цавељоБ енитшпО – ;атеваС киндесдерп  
.2   киндесдерп ,ћивомадА нароГ гни.лпид

 цавељоБ енитшпо енитшпукС –  акиндесдерп  кинемаЗ
атеваС  
.3  ид  роткерид ,ћилеЈ васолиМ ,гогадеп.лп

 дар инлајицос аз артнеЦ – ;атеваС налч  
.4   ћиргоЈ ацивалС голоицос .лпид – ;атеваС налч  
.5   гејичеД ароткерид .д.в ,ћивоЈ гардоиМ

 њатР атшиларамдо – ;атеваС налч  
 

III  
 валсироБ ес ејунеми атеваС аратеркес аЗ

К кинеревоП ,ћивортеП  ецилгебзи аз атајирасемо
.ејибрС екилбупеР  

 
VI  

 аз авоналп хикшетартС идарзи ан итидар ећ теваС
 алгебзи аз ањешер хинјарт и амајицаргим ењаљварпу
 енитшпо ијиротирет ан ацил анељесар онретни и
 амивтступУ и амацинремС ас удалкс у а цавељоБ

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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бзи аз атајирасемоК  и ејибрС екилбупеР ецилге
 аз ајицаН хинењидејУ атајирасемоК гокосиВ

.ецилгебзИ  
 

VI  
.ивихра и аминавонеми :итиватсод укулдО  

 
 60 :јорБ -  80 / 45 – I / 51  

енидог.8002.21.32 ,уцвељоБ У  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

 
89  

 
љоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН  цаве

 анитшпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(
 .8002 арбмецед .32 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

 еј аленод ,енидог  
 

У К У Л Д О  
 
I 

 егулсу и уњдовзиорп ,унивогрт аз автшурД до ес аД
'' noedeH адаргоеБ зи ''  , рп ,85 .рб арадалв хикспрС .лу  иваби

 до инишрвоп у ,есалк .5 адавил ,981 .рб .ПК ењећширок ан
 ењећширок ан ањавад идар   ,риВ ивирК ОК у ,ах51.34.2

 атшиљмез гонтемдерп  mocdnoB '' grenE neerG y ''  OOD   зи
 ањаљватсоп гобз а ,41 .рб аксјервеЈ .лу ,адаргоеБ

еткарак ењерем аз абутс гокшолороетем  ан ,артев екитсир
 до уданкан зу ицесем )теседавд(02 до доиреп икснемерв
 оп ,еталпси над ан итсондерввиторп јоксранид у арве 005
 у амиволсу мигурд и ејибрС екнаб ендораН усрук мењдерс

.моноказ ас удалкс  
  

II  
д ,цавељоБ енитшпО укиндесдерП тсонсалгас ес ејаД  р

 о аровогУ ењависиптоп аз ,ућивонајраМ ишјобеН
 и цавељоБ енитшпО уђемзи атшиљмез уњећширок

'' егулсу и уњдовзиорп ,унивогрт аз автшурД noedeH  зи ''
адаргоеБ  , .85 .рб арадалв хикспрС .лу  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60:јорБ - 45 80/ - /I 61 -1 

енидог .8002 .21 .32 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 

99  
 

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(
 .8002 арбмецед .32 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

 еј аленод ,енидог  
 

 О У К У Л Д  
 
I 

    ес  ејаД  mocdnoB '' rG ее ygrenE n адаргоеБ зи ''  ,  .лу
 .5 адавил ,981 .рб .ПК ењећширок ан   ,41 .рб аксјервеЈ
   идар  ,риВ ивирК ОК у ,ах51.34.2 до инишрвоп у ,есалк

 ењерем аз абутс гокшолороетем ањаљватсоп
п икснемерв ан ,артев екитсиреткарак  )теседавд(02 до доире

 јоксранид у арве 005 до уданкан зу ,ицесем
 усрук мењдерс оп ,еталпси над ан итсондерввиторп
 ас удалкс у амиволсу мигурд и ејибрС екнаб ендораН

.моноказ  
  

 
 

II  
 енитшпО укиндесдерП тсонсалгас ес ејаД

 аз ,ућивонајраМ ишјобеН рд ,цавељоБ  ењависиптоп
 енитшпО уђемзи атшиљмез уњећширок о аровогУ

 и цавељоБ rG’’ mocdnoB ее ’’ygrenE n  адаргоеБ зи  ,  .лу
  .41 .рб аксјервеЈ  

 
III  

 утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
цавељоБ енитшпо  

 
60:јорБ - 80/45 - /I 61 -2 

енидог .8002 .21 .32 ,цавељоБ  
 

НИТШПО АНИТШПУКС ЦАВЕЉОБ Е  
 
 
 
 
 

001  
 

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

еј аленод ,енидог .8002 .21 .32  
 

У К У Л Д О  
 

I 
 о алокоторП ењависиптоп аз тсонсалгас ес ејаД

рас  '' авоногренЕ '' и цавељоБ енитшпо уђемзи ињда
59 аћиђниЂ анароЗ равелуБ ,адаргоеБ зи .о.о.д - .501  

 
II  

 енитшпО укиндесдерП тсонсалгас ес ејаД
 ењависиптоп аз ,ућивонајраМ ишјобеН рд ,цавељоБ
 '' и цавељоБ енитшпо уђемзи ињдарас о алокоторП

о.о.д '' авоногренЕ  анароЗ равелуБ ,адаргоеБ зи .
59 аћиђниЂ - .501  

 
60 :јорБ - 8002/45 -I 71/  

енидог .8002 .21 .32 ,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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101  

ватс .93 аналч увонсо аН   енитшпо атутатС .2
цавељоБ  енитшпо тсил инебжулС«( цавељоБ  јорб »  )8002/1  и

 аналч 12. 2 ватс  јовзар аз адноФ уњавинсо о екулдО .
 енитшпо едервирпољоп цавељоБ   тсил инебжулС«(

 енитшпо цавељоБ   јорб » 8002/5   енитшпо анитшпукС ,)
цавељоБ   анад јонажрдо ициндес   ан  8002.21.32  ,енидог.

исонод  
Е Њ Е Ш Е Р  

тутатС ан итсонсалгас уњавад о  
р аз адноФ  енитшпо едервирпољоп јовза цавељоБ  

 
I 

 јовзар аз адноФ тутатС ан тсонсалгас ес ејаД
 енитшпо едервирпољоп цавељоБ  енартс до тенод еј ијок ,

 енитшпо едервирпољоп јовзар аз адноФ аробдо гонварпУ
цавељоБ   анад .21.80 002 8 .енидог.  

 
II  

онад уганс ан апутс ењешеР овО  и ањешонод м
 у ес ејуљвајбо „  енитшпо утсил монебжулС .“цавељоБ  

60 :јорБ - 8002/45 -I    41/              
енидог .8002.21.32 ,цавељоБ     

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 

201  
 амабжулс минвај о анокаЗ .02 аналч увонсо аН

 ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(  екулдО .9 аналч
 тсил.лС„(   ''цавељоБ'' дар инлајицос аз артнеЦ уњавинсо о
 .93 аналч и )30/11,29/62 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо
 енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,“цавељоБ

 јонажрдо ициндес  .21 .32 8002 еј аленод ,енидог .  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аз артнеЦ аробдо гонварпУ  авоналч  уњешерзар о

“цавељоБ„ дар инлајицос  
уцвељоБ у  

 

I 
 дар инлајицос аз артнеЦ аробдо инварпУ ес авашерзаР
 у ,уробдо мово атаднам акетси гобз  ,уцвељоБ у “цавељоБ„

уватсас  
 - силиМ ацивалС ,ачавинсо дерпси  ,ћивељва  
 - ,ачавинсо дерпси ,ћивоксанатнА азереТ  

 - ,ачавинсо дерпси ,ћивонавИ анимЕ  
 -  дар инлалицос аз ратнеЦ ,ћиргоЈ ацивалС

,''цавељоБ''  
 -  дар инлајицос аз ратнеЦ ,ћивокјаР анавИ

.''цавељоБ''  
 

II  
тсил монебжулС у итивајбо ењешер овО .цавељоБ енитшпо у  

 

60 :јорБ - 45  80/ - 81/I -1 
 ,цавељоБ  .21 .32 енидог .8002  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 

01 3 
  

 амабжулс минвај о анокаЗ .02 аналч увонсо аН
 .9 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(
 дар инлајицос аз артнеЦ уњавинсо о екулдО

оБ''  .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо тсил.лС„(   ''цавељ
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )30/11,29/62
 ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

 .21 .32 еј аленод ,енидог .8002  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
оналч уњавонеми о  аз артнеЦ аробдо гонварпУ  ав

 “цавељоБ„ дар инлајицос  
уцвељоБ у  

 
I 

   дар инлајицос аз артнеЦ аробдо инварпУ  У
 иритеч до доиреп интаднам ан  ,уцвељоБ у “цавељоБ„

:ес ујунеми ,енидог  
 - ,ачавинсо дерпси  ,ћинјоВ рогИ  
 - ачавинсо дерпси ,ћивоксанатнА азереТ , 
 - ,ачавинсо дерпси ,ћивобулоГ римотиВ  
 -  дар инлалицос аз ратнеЦ ,ћиргоЈ ацивалС

,''цавељоБ''  
 -  дар инлајицос аз ратнеЦ ,ћивокјаР анавИ

.''цавељоБ''  
 

II  
  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 80/ 45 -I 
 .32 ,цавељоБ  .21  .8002 енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
  

 
 
 

01 4 
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
 .9 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(
 дар инлајицос аз артнеЦ уњавинсо о екулдО
 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо тсил.лС„(   ''цавељоБ''

алч и )30/11,29/62  цавељоБ енитшпо атутатС .93 ан
 ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(

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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 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС
 .21 .32 еј аленод ,енидог .8002  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 артнеЦ аробдо  гонроздаН  авоналч  уњешерзар о
 “цавељоБ„ дар инлајицос аз  

уцвељоБ у  
 
I 

 аз артнеЦ аробдо  инроздаН ес авашерзаР
 акетси гобз  ,уцвељоБ у “цавељоБ„ дар инлајицос

:уватсас у ,уробдо мово атаднам  
 -   ,киндесдерп  ,ћивобрГ налиМ  
 -   ,налч ,ћирваГ ацивалС  
 -   .налч ,ћивокјаР анавИ  
 

II  
 утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

нитшпо .цавељоБ е  
 

60 :јорБ - 45  80/ - 81/I -3 
 ,цавељоБ  .21 .32 енидог .8002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 

01 5 
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
 екулдО .9 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(

  ''цавељоБ'' дар инлајицос аз артнеЦ уњавинсо о   тсил.лС„(
 .93 аналч и )30/11,29/62 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо
 енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,“цавељоБ

 јонажрдо ициндес  .21 .32 еј аленод ,енидог .8002  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 о уњавонеми   здаН  авоналч  аробдо  гонро  

 “цавељоБ„ дар инлајицос аз артнеЦ  
уцвељоБ у  

 

I 
 У  дар инлајицос аз артнеЦ аробдо  инроздаН

  ,уцвељоБ у “цавељоБ„  аз таднам  иритеч до доиреп ин
ес ујунеми ,енидог : 

 -   ,киндесдерп  ,ћивобрГ налиМ  
 -   ћивељешреШ риминатС ,налч ,  
 -   шорУ анадроГ ћиве .налч ,  
 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 45  80/ - 81/I -4 
 ,цавељоБ .21.32 енидог.8002  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

01 6 
 

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

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

 јонажрдо ициндес .8002 .21 .32  од ,енидог еј ален  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 онрутлуК аробдо гонварпУ  авоналч уњешерзар о

уцвељоБ у артнец гонвозарбо  
 

I 
  онрутлуК  робдо инварпУ  ес авашерзаР

 ,уробдо атаднам акетси гобз ,уцвељоБ у артнец гонвозарбо
:уватсас у  

- ,ћивејонатС нагарД  
- ,ћиволењуаП пилиФ  

- аК ацикиЖ ,ћит  
- ,ћивоквиЖ адаР  
- .ћивокјоГ акроваЈ  

 

II  
 утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 45  80/ - 81/I -5 
 ,цавељоБ  .21 .32 енидог .8002  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

 
 
 

01 7 
  минвај о анокаЗ .02 аналч увонсо аН

“СР кинсалг инебжулС„( амабжулс  ,)49/17 ,19/24 .рб ,
 гонвозарбо онрутлуК уњавинсо о екулдО .8 аналч
 ,“...роБ ,цавељоБ анитшо тсил.лС„( цавељоБ артнец
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )29/02 .рб
 ,)80/1 .рб ,“роБ ,цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(

жрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  јона
.8002 .21 .32  еј аленод ,енидог  

 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аробдо гонварпУ  авоналч уњавонеми о  

уцвељоБ у артнец гонвозарбо онрутлуК  
 

I 
 инварпУ У  у артнец гонвозарбо онрутлуК  робдо

уцвељоБ  ес ујунеми енирог иритеч до доиреп ан : 
- инсо дерпси ,ћивејонатС нагарД ,ачав  
- ,ачавинсо дерпси ,ћиволењуаП пилиФ  
- ,ачавинсо дерпси ,ћитаК ацикиЖ  
- ,хинелсопаз адер зи ,ћивоквиЖ адаР  
- .хинелсопаз адер зи ,ћивокјоГ акроваЈ  
 

II  
 утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 45  80/ - 81/I -6 
 ,цавељоБ .21.32 енидог.8002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 

 
 
 
 

01 8 
 

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  



                                                                                                цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                            26  . eced .рабм  енидог.8002  

      анидог I      јорБ 6                                                                                                                                                                                                                  .ртс    83  

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
 .01 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(
 артнец гонвозарбо онрутлуК уњавинсо о екулдО
 )29/02 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо тсил.лС„( цавељоБ

о атутатС .93 аналч и  инебжулС„( цавељоБ енитшп
 анитшпукС ,)80/1 .рб ,“роБ ,цавељоБ енитшпо тсил

јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  .8002 .21.32  
еј аленод ,енидог  

 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аробдо гонроздаН  авоналч уњешерзар о  

уцвељоБ у артнец гонвозарбо онрутлуК  
 

I 
даН  ес авашерзаР  онрутлуК  робдо инроз

 атаднам акетси гобз ,уцвељоБ у артнец гонвозарбо
:уватсас у ,уробдо  

- ,ћивеђроЂ алимдаР  
- ,ћишиФ надгоБ  
- .ћириЋ нијовиЖ  

 

II  
енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО  

цавељоБ . 
60 :јорБ - 45  80/ - 81/I -7 

 ,цавељоБ  .21 .32 енидог .8002  
 

ТШПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИ  
 
 
 
 

01 9 
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
 екулдО .01 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(
 тсил.лС„( цавељоБ артнец гонвозарбо онрутлуК уњавинсо о
 атутатС .93 аналч и )29/02 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо

Б енитшпо  ,“роБ ,цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб

 јонажрдо .8002 .21 .32  еј аленод ,енидог  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аробдо гонроздаН  авоналч уњавонеми о  

уцвељоБ у артнец гонвозарбо онрутлуК  
 
I 

рутлуК  робдо инроздаН У  у артнец гонвозарбо он
:ес ујунеми ,енидог иритеч до доиреп ан ,уцвељоБ  

- ,ћивеђроЂ алимдаР  
- ,ћишиФ надгоБ  
- .ћириЋ нијовиЖ  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 45  80/ - 81/I -8 

 ,цавељоБ  .21 .32 енидог .8002  
 

ЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС ЦАВ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 01  
 

 амићезудерп минвај о анокаЗ .21 аналч увонсо аН
 асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и
 ,2002/52 ,0002/52 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(
 атутатС .93 аналч и )7002/321 ,5002/801 ,5002/701

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

 јонажрдо ициндес  .21 .32 еј аленод ,енидог .8002  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 акинемаз уњавиђердо и акиндесдерп уњавонеми о

  аробдо гонварпУ  акиндесдрп  
 роБ ''анивогоБ'' ПЈ  

  
I 

'' ПЈ аробдо гонварпУ акиндесдерп аЗ  ''анивогоБ
ћивешонаЈ ашибуЉ ес ејунеми роБ . 

   

II  
 ПЈ аробдо гонварпУ акиндесдерП акинемаз аЗ

.ћивонавореЦ ратсевлиС ес ејуђердо ,роБ ''анивогоБ''  
 

III  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 45  80/ - 81/I -9 
 ,цавељоБ  .21 .32 ог .8002 енид  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

НДЕСДЕРП КИ  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  


