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851  

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

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

цавељоБ '' 0/1.рб , )8  ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,
јонажрдо ициндес  30 . 90 . 002 9.  еј аленод ,енидог  

 
У К У Л Д О  

 
I 

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

824   до  70 80. .енидог.9002.  
 

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

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

III  
вО укулдО у  нитшпо утсил монебжулС у итивајбо е 

цавељоБ . 
 

60 :јорБ - 85 0/ 9- /I а2  
 ,цавељоБ 30 . 90 002. 9  енидог.  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
951  

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

 итсонталед уњаљвабо и амићезудерп минвај о анокаЗ .72
 ,20/52 ,0002/52 .рб ,''СР кинсалг .лС''( асеретни гетшпо до

 и )70/321,50/801 ,50/701  енитшпо атутатС .93 аналч
цавељоБ eнитшпо тсил.лС„( цавељоБ '' 0/1.рб , )8  ,

тшпо анитшпукС јонажрдо ициндес ан цавељоБ ени   .90 .30
.9002   еј аленод ,енидог  

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
I 

 акинвонеЦ енупод и енемзи ан тсонсалгас ЕС ЕЈАД
 3/924 .рб ,унидог .9002 аз уцвељоБ у “агулсУ„ ПКЈ  агулсу

30 до вечоп ,енидог .9002 .80 .31 до  .  .9002 арбметпес
.енидог  

 
II 

  укулдО увО   ас  и акинвонеЦ аманупод и аманемзи
цавељоБ ''агулсУ'' ПКЈ аробдо гонварпУ мокулдО  

итиватсод  минжелдан  амивтсратсиниМ   б.22 аналч зи
 до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп минвај о анокаЗ
 ,20/52 ,0002/52 .рб ,''СР кинсалг .лС''( асеретни гетшпо
 и анец ањатерк ањећарп идар ,)70/321,50/801 ,50/701

.адараз  
 
III  

вО у укулдО  нитшпо утсил монебжулС у итивајбо е 
цавељоБ . 

 
60 :јорБ - 85 0/ 9- /I б2  

,цавељоБ  .9002 .90 .30     енидог  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ  , р.с .гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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061  
 аналч увонсо аН 74 З .  уметсис мокстеџуб о анока  јорб ,''СР кинсалг инебжулС''( 90/45  иварпуомас јонлакол о анокаЗ .03 аналч ,)

кС ,)80/1 јорб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )70/921 јорб ,''СР кинсалг инебжулС''(  анитшпу
 еј цавељоБ енитшпо  до ициндес ан .9002.90.30  аленод ,енидог  

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

                      I   ОЕД ИТШПО  
 

.1 налЧ  
  анитшпо тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо утеџуб о екулдО .1 ватс .1 уналч У .рб '' ,цавељоБ  6 80/  90/5 и  ањем )

:исалг и алебаТ ес      
 

атеџуб ицадзи и ањамирП  амиранид у сонзИ  

атеџуб ањамирП  000.059.962 00,  
атеџуб ицадзИ  000.059.962 00,  

тицифед икстеџуБ  0 00,  

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

сипО   ексмоноке арфиШ
салк ејицакифи  б зи автсдерС у атеџ  

1 2 3 

АЊАМИРП АНПУКУ  8+7  791.331.942 00,  
идохирп иксероП .1  17  603.027.611 00,  

    бод ,кадоход ан зероП .1.1 и )асонирподомас мисо( ектибод енлатипак и т  117  .47 782 00,000.  
    сонирподомаС .2.1  081117  00,000.023  
    роП .3.1 унивоми ан зе  317  .02 4 00,000.05  
    )езицка и ВДП( егулсу и арбод ан зероП .4.1  417  .6 161 00,000.  
    идохирп иксероп илатсО .5.1  917+617+217  .205.51 603 00,  

:агеч до ,идохирп иксеропеН .2  47  .71 888 . 981 00,  
     - етамак енећалпан  1147  52 00,000.0  
     - п ућерс ан араги до идохир  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  311 . 559.069 00,  

ИЦАДЗИ ИНПУКУ  5+4  054.786.562 00,  
хсар ићукеТ .1 идо  4 278.218.912 00,  

     енелсопаз аз идохсаР .1.1  14  942.602.85 00,  
     агулсу и абор ењећшироК .2.1  24  650.066.55 00,  
     атамак аталптО .3.1  44  000.035.2 00,  
     ејицневбуС .4.1  54  098.667.66 00,  
     атеџуб зи атитшаз анлајицоС.5.1  74  181.317 00,  
     идохсар илатсО.6.1  94+84  422.996.51 00,  

ирефснарТ .1  1464+1364  272.732.02 00,  
ицадзи инлатипаК .3  5 875.478.54 00,  

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

идерк еталпто увонсо оп ањамирП .1 енивоми ексјиснаниф ејадорп и ат  29  00,000.001  
ењавижудаЗ .2  19  878.089.91 00,   

      аротидерк хићамод до ењавижудаЗ .1.2  119  878.089.91 00,   
      аротидерк хинартс до ењавижудаЗ .2.2  219    

агуд аталптО .3  16  055.262.4 00,  
      ћамод агуд аталптО .1.3 амиротидерк ми  116  055.262.4 00,  
      амиротидерк минартс агуд аталптО .2.3  216    
      амајицнараг оп агуд аталптО .3.3  316    

енивоми ексјиснаниф аквабаН .4  26    

2+1( ЕЊАРИСНАНИФ ОТЕН -3- )4    823.818.51 00,  
 

НИДОГ ХИЈИНАР ЗИ АДОХИРП КАШИВ ИНЕЂЕРОПСАРЕН  ровзи ,3 асалк( А
)31 ањариснаниф  3 025 00,  

 
 ,3асалк ( ЕНИДОГ ЕНДОХТЕРП ЗИ ЕЈИЦАЗИТАВИРП ДО АВТДЕРС АНЕШОРТУЕН

)41 ањариснаниф ровзи  3  00,504.537  
                                                                                                  

 
.2 налЧ  

 :исалг и ес ањем .2 налЧ  
 '' :до ес ијотсас унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо теџуБ  

)1   до усонзи у ањамирп 2 96 . 059 00,000.  ;аранид  
)2   до усонзи у акатадзи 2 96 . 059 00,000.  аранид . 
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дерс анбертоП с  до усонзи у енивоми ексјиснаниф уквабан и агуд еталпто ењариснаниф аз авт 055.262.4 00,    аранид  зи ес ећидебзебо
''.акатадзи хићукет  

 
 

.3 налЧ  
                 налЧ 5 :исалг и ес ањем .   

 '' ањамирП  зи   усонзи монпуку у енитшпо атеџуб  до 2 570.412.96 00,   ,амајицакифисалк миксмоноке онсондо ,аматсрв оп аранид
онзи мићеделс у ус анеђрвту :амис  

 
 аксмонокЕ
ајицакифисалк  ањамирП    сонзИ  

1 2   3 

117  ектибод енлатипак и тибод ,кадоход ан зероП    00,000.706.47  
011117  - едараз ан зероп  00,000.000.06    
021117  - итсонталед хинлатсомас до едохирп ан зероп  00,000.744.3    
341117  - о едохирп ан зероп итсонтеркопен д  00,000.006.1    
541117  - иравтс хинтеркоп пуказ у ањавад до едохирп ан зероп  00,000.061    
641117  - автсрамуш и едервирпољоп до едохирп ан зероп  00,000.061    
741117  - етшиљмез ан зероп  00,000.006    
081117  - исонирподомас  00,000.023    

91117 0 - едохирп егурд ан зероп  00,000.023.8    

217  адараз дноф ан зероП    00,603.105  
011217  адараз дноф ан зероП  00,603.105    

317  унивоми ан зероП    00,000.054.02  
021317  - унивоми ан зероп  00,000.000.41    
013317  - нолкоп и еђелсан ан зероп  00,000.003    

4317 02  - ејицккаснарт енлатипак ан зероп  00,000.051.6    

417  егулсу и арбод ан зероП    00,000.161.6  
024417  - .кејбо.тсогу у амаргорп гокчизум ењавиђервирп аз аскат анланумок  00,000.1    
034417  - аонап хинмалкер ењећширок аз аскат анланумок  00,000.01    
044417  - утитшаз унражопвиторп аз автсдерс  00,000.03    
315417  - ализов хинротом ењажрд аз аскат анланумок  00,000.053.1    
415417  - ализов анчуљкирп и ероткарт ,ализов анротом аз аданкан ањшидог  00,000.009.1    
045417  - етни гетшпо до арабод ењећширок аз аданкан асер  00,000.021.1    
255417  - аскат аншивароб  00,000.052    
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  - риф ан аскат анланумок ум  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    559.069.311 00,  
151337  - о ирефснарт ићукет анитшпо аовин тсирок у итсалв аовин хигурд д  00,559.592.201    

251337  -  ићукет илатсо анитшпо аовин тсирок у итсалв аовин хигурд до ирефснарт  00,000.566.11    

147  енивоми до идохирП    740.9 00,000.  
051147  -  арозерт анучар гонаводилоснок автсдерс ан етамак енитшпо  52 00,000.0    
025147  - атшиљмез гондервирпољоп и гоксмуш ењећширок аз аданкан  265 00,000.    
035147  - атшиљмез гокснивеђарг и аротсорп ењећширок аз аданкан  00,000.532.8    

247  агулсу и арабод ејадорп до идохирП    .5 981.109 00,  

051247  
- рп до идохирп  хиншижрт енартс до апуказ или  агулсу и арабод ејадо

анитшпо аовин тсирок у ајицазинагро  .3 000.006 00,    
152247  - ескат енвитартсинимда акснитшпо  00,981.1    
352247  - атшиљмез гокснивеђарг ењеђеру аз аданкан  00,000.053    
153247  - талед мојовс ијок идохирп анитшпо ајицазинагро и инагро еравтсо ућшон  00,000.059.1    

347  тсирок акснивоми атезудо и ензак еначвоН    14 00,000.0  
053347  - енитшпо аовин тсирок у ејашркерп аз инзак хиначвон до идохирп  14 00,000.0    

547  идохирп инеђердоен и итивошеМ    00,000.008.2  
47 0515  - енитшпо тсирок у идохирп инеђердоен и итивошем  00,000.008.2    

177  адохар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ    00,000.002  
011177  адохар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ  00,000.002    

119  везузи ,итсондерв до ајитрах хићамод ањавотиме до ањамирП  ајицка    878.089.91 00,  
054119  анитшпо аовин тсирок у иљмез у аканаб хинволсоп до ањавижудаз до ањамирП  878.089.91 00,    

129  енивоми ексјиснаниф ећамод ејадорп до ањамирП    00,000.001  

059129  
- тсирок у алатипак голатсо и ајицка хићамод ејадорп до ањамирп   аовин

анитшпо  00,000.001    

АЊАМИРП И ИДОХИРП ИНПУКУ  570.412.962 00,  
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 налЧ 4. 

                 налЧ 6 :исалг и ес ањем .   
 '' :амисонзи мићеделс у ус инеђрвту ,аманеман минвонсо оп ,атеџуб ицадзИ  
 

 аксмонокЕ
ајицакифисалк  С И П О  

 зи автсдерС
атеџуб  

ицадзИ   .тадод зи
 .теџуб .хирп

.сирок  автсдерс анпукУ  

1 2 3 4 5 
14  енелсопаз аз идохсаР  00,942.602.85  00,192.641.4  00,045.253.26  

114  хинелсопаз еданкан и ицадод ,еталП  00,202.295.44  00,311.926.2  00,513.122.74  
214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,656.400.8  00,426.074  00,082.574.8  
314  ирутан у еданкаН  00,558.91    00,558.91  
414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,709.764.1  00,415.398  00,124.163.2  
514  енелсопаз аз авокшорт eданкаН  00,192.705  00,040.74  00,133.455  
614  соп илатсо и аминелсопаз едаргаН идохсар инбе  00,833.416.3  00,000.601  00,833.027.3  
714  катадод икчиналсоП  00,0    00,0  

24  абор и агулсу ењећшироК  00,650.066.55  00,909.303.5  00,569.369.06  

124  ивокшорт инлатС  00,902.839.7  00,009.696  00,901.536.8  
224  ањавотуп ивокшорТ  00,219.293.41  00.722 00,0  00,219.916.41  
324  уровогу оп егулсУ  00,156.311.31  00,007.947  00,153.368.31  
424  егулсу енавозилајицепС  00,379.874.6  00,004.064  00,373.939.6  
524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,919.181.7  00,951.859  00,870.041.8  
624   лајиретаМ  00,293.455.6  0,057.112.2 0 00,241.667.8  

44  ањавижудаз ивокшорт ићетарп и атамак аталптО  00,000.035.2    00,000.035.2  

144  атамак хићамод аталптО  00,000.025.2    00,000.025.2  
444  ањавижудаз ивокшорт ићетарП  00,000.01    00,000.01  

54   ејицневбуС  00,098.667.66    00,098.667.66  

154  уС амајицазинагро и амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневб  00,098.667.66    00,098.667.66  
64  ирефснарт и ејицатод ,ејицаноД  00,272.732.02    00,272.732.02  

364  итсалв амиовин милатсо ирефснарТ  00,272.732.02    00,272.732.02  
74  лајицос и ењаругисо онлајицоС атитшаз ан  00,181.317    00,181.317  
174  ањаругисо гонлајицос зи аварП  00,123.272    00,123.272  
274  атеџуб зи утитшаз унлајицос аз еданкаН  00,068.044    00,068.044  

84  идохсар илатсО  00,422.996.21  00,008.43  00,420.437.21  

184  ајицазинагро минидалвен ејицатоД ам  00,099.072.7    00,099.072.7  
284   ензак и ескат ензевабо ,изероП  00,263.343  00,008.43  00,261.873  
384   аводус уњешер оп иланеп и ензак еначвоН  00,000.020.5    00,000.020.5  
484   хинратнемеле делсу улатсан утетш или едервоп аз ететш аданкаН

адогопен  
278.46 00,    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  00,678.626.44  00,000.562  00,678.198.44  

115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,187.974.63    00,187.974.63  
215  амерпо и енишаМ  895.2 00,345.  00,008.342  00,343.248.2  
315  амерпо и енинтеркен елатсО  00,069.973      
515  анивоми анлајиретамеН  00,295.861.5  00,002.12  00,297.981.5  

45  анивоми андорирП  00,207.742.1    00,207.742.1  

145  етшиљмеЗ  00,207.472.1    00,207.472.1  
16  ецинвалг аталптО  .4 00,055.262    00,055.262.4  

116  амиротидерк мићамод ецинвалг аталптО  00,055.262.4    00,055.262.4  
  :ИЦАДЗИ И ИДОХСАР ИНПУКУ  00,000.059.962  00,000.057.9  00,000.007.972  

  
 налЧ 5. 

                 налЧ 7 :исалг и ес ањем .   
 '' автсдерС  зи   до усонзи у атеџуб 62 059.9 00,000.   инолок у хиназакси аранид и 5   зи адохирп автсдерс  ањариснаниф аровзи хилатсо  у

до усонзи  000.057.9 00,  аранид  6 инолок и хиназакси  до усонзи монпуку у акатадзи аматсрв и амицинсирок оп ес ујуђеропсар , 000.007.972 00,  
 7 инолок у хиназакси аранид :от и  

 
 



                                                 цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                                                                      01  енидог.9002 рабметпес  

      анидог II                                                                                                  7 јорБ                                                                                                                   .ртс    6 

 ровз
И

а
њариснани

ф
 ајицкну

Ф
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ајицаки

фисалк
 

сипО  

 зи автсдерС
  атеџуб -  ировзи

 ањариснаниф
)21 и 60,10(  

 ировзи илатсО
 ањариснаниф

)70 и 40(  
ОНПУКУ   аруткуртС

% у  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1 оедзаР  ЕНИТШПО АНИТШПУКС          
  011    адоноказ и иншрвзИ инагро инв          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,142.782.1    00,142.782.1  %64,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,735.922    00,735.922  %80,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,000.15    00,000.15  %20,0  
10    00614 0 идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,788.5    00,788.5  %00,0  
10    000714   катадод икчиналсоп и иксјидуС - катадод икчинробдо  00,0    00,0  %00,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,980.84    00,980.84  %20,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,758.59    58.59 00,7  %30,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,887.084.4    00,887.084.4  %06,1  
10    000624  лајиретаМ  00,475.416    00,475.416  %22,0  
10    000274  атеџуб зи утитшаз унлајицос аз аданкаН  00,0    00,0  %00,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  0,099.551 0   00,099.551  %60,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,200.2    00,200.2  %00,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  инагро инвадоноказ и иншрвзИ  011  00,569.079.6    00,569.079.6  %94,2  

      АНИТШПУКС 1 oедзар онпукУ  ЕНИТШПО  00,569.079.6    00,569.079.6  %94,2  

  2 оедзаР  ЕЋЕВ ОКСНИТШПО И  КИНДEСДЕРП          

  011    инагро инвадоноказ и иншрвзИ          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,528.808.2    00,528.808.2  %00,1  
10    000214  соп терет ан исонирпод инлајицоС ацвадол  00,087.205    00,087.205  %81,0  
10    000314  ирутан у еданкаН  00,086.2    00,086.2  %00,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,004.02    00,004.02  %10,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,0    00,0  %00,0  
10    000124   инлатС ивокшорт  00,016.203    00,016.203  %11,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,262.445    00,262.445  %91,0  
10    000324   уровогу оп егулсУ  00,670.814.2    00,670.814.2  %68,0  
10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,229.56    00,229.56  %20,0  
10    000624  ајиретаМ л 00,282.294.1    00,282.294.1  %35,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.000.3    00,000.000.3  %70,1  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,005.721    00,005.721  %50,0  

10    000215  по и енишаМ амер  00,0    00,0  %00,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  инагро инвадоноказ и иншрвзИ  011  00,733.582.11    00,733.582.11  %30,4  

      
 ОКСНИТШПО И КИНДЕСДЕРП 2 oедзар онпукУ

ЕЋЕВ  00,733.582.11    00,733.582.11  %30,4  

  3 оедзаР  АВАРПУ АКСНИТШПО          

  031    етшпО  егулсу          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,638.778.32    00,638.778.32  %45,8  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,066.792.4    00,066.792.4  %45,1  
10    000314  ирутан у еданкаН  00,571.71    00,571.71  %10,0  
10    000414  лајицоС аминелсопаз ањавад ан  00,277.572.1    00,277.572.1  %64,0  
10    000514  енелсопаз аз еданкаН  00,192.705    00,192.705  %81,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,862.180.3    00,862.180.3  %01,1  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,105.158.4    58.4 00,105.1  %37,1  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,399.994.31    00,399.994.31  %38,4  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,989.991.3    00,989.991.3  %41,1  

10    000424                                                                            егулсу енавозилајицепС                00,431.784.4    00,431.784.4  %06,1  

10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,116.523    00,116.523  %21,0  
10    000624  лајиретаМ  00,874.299.1    00,874.299.1  %17,0  
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10    000174  ањаругисо гонлајицос зи аварП  00,123.272    00,123.272  %01,0  
10    000274  атеџуб зи утитшаз унлајицос аз аданкаН  00,068.044    00,068.044  %61,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.06    00,000.06  %20,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,061.181    061.181 00,  %60,0  

10    000384  алет хиксдус и уњешер оп иланеп и ензак еначвоН  00,000.020.5    00,000.020.5  %97,1  

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

10    000994  аћукет( еврезер автсдерС - .2  анлатс , 000.000 - 
)000.000.1  00,000.000.3    00,000.000.3  %70,1  

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,456.147.91    00,456.147.91  %60,7  
01    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,373.439.31    00,373.439.31  %89,4  
21    000115  бо икснивеђарг и едаргЗ иткеј  00,000.001    00,000.001  %40,0  
31    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,025    00,025  %00,0  
41    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,504.537    00,504.537  %62,0  
10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,0    00,0  %00,0  
10    000215  амерпо и енишаМ  .1 00,000.654    00,000.654.1  %25,0  
10    000145  етшиљмеЗ  00,207.742.1    00,207.742.1  %54,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

егулсу етшпО   031  
00,575.866.701    00,575.866.701  %94,83  

  071    гуд инвај аз еназев ејицкаснарТ          
10    000144   атамак хићамод аталптО  00,000.025.2    00,000.025.2  %09,0  
10    000444  ањавижудаз ивокшорт ићетарП  00,000.01    00,000.01  %00,0  
10    000116   амиротидерк мићамод ецинвалг аталптО  00,055.262.4    00,055.262.4  %25,1  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

гуд инвај аз еназев ејицкаснарТ  071  
297.6 00,055.    00,055.297.6  %34,2  

  090    атитшаз анлајицоС          

10    000364                                                                                    итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД    00,452.216.5    00,452.216.5  %10,2  

60    000364  аноД                                                                                     итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејиц  00,747.363    00,747.363  %31,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

атитшаз анлајицоС  090  
00,100.679.5    00,100.679.5  %41,2  

  007  
  

овтсвардЗ          

10    000364                                                                                    итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД    00,000.005.1    00,000.005.1  %45,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

овтсвардЗ  007  
00,000.005.1    00,000.005.1  %45,0  

  219    ењавозарбо онвонсО          

10    000364                                                                       итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД  00,006.037.01    00,006.037.01  %48,3  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

ењавозарбo онвонсО 219  
006.037.01 00,    00,006.037.01  %48,3  

  029    ењавозарбо ењдерС          
10    000364                                                                                    итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД    00,176.030.2    00,176.030.2  %37,0  

  
 аз онпукУ

к .кнуф .сал  
ењавозарбо ењдерС 029  

00,176.030.2    00,176.030.2  %37,0  

  
авалГ   арутлуК 10.3  

        

  028     ерутлук егулсУ          

10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,147.840.5    00,147.840.5  %18,1  

10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  7.309 00,42    00,427.309  %23,0  

10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,638.251    00,638.251  %50,0  

10    000124  ивокшорт инлатС  00,006.701.1    00,006.701.1  %04,0  

40    000124  ивокшорт инлатС    00,000.191  00,000.191  %70,0  

10    000224  туп ивокшорТ ањаво  00,002.911    00,002.911  %40,0  

40    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.43  00,000.43  %10,0  

10    000324  уровогу оп егулсУ  00,007.310.1    00,007.310.1  %63,0  

40    000324  уровогу оп егулсУ    00,009.33  00,009.33  %10,0  

10    000424    егулсу енавозилајицепС                                                                                        00,006.893.1    00,006.893.1  %05,0  

40    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    0,004.102 0 00,004.102  %70,0  
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70    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,000.07  00,000.07  %30,0  

10    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,000.172    00,000.172  %01,0  

40    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.07  00,000.07  %30,0  

10    000624  лајиретаМ  00,002.732    00,002.732  %80,0  

40    000624  лајиретаМ    00,008.25  00,008.25  %20,0  

10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.52    00,000.52  %10,0  

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

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

10    000215  амерпо и енишаМ  00,871.806    00,871.806  %22,0  

10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,002.12    00,002.12  %10,0  

40    000515  анивоми анлајиретамеН    00,002.12  00,002.12  %10,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

ерутлук егулсУ  028  00,976.429.01  00,009.976  00,975.406.11  %51,4  

  
 аз онпукУ

увалг  арутлуК 10.3  01 00,976.429.  00,009.976  00,975.406.11  %51,4  

  
авалГ  ајицазинагро акчитсируТ 20.3          

  374    мазируТ          

10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,227.597    00,227.597  %82,0  
70    000114  хинелсопаз ицадод и еталП    00,315.144  00,315.144  %61,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,834.241    00,834.241  %50,0  
70    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС    00,440.97  00,440.97  %30,0  
70    000514  енелсопаз аз еданкаН    00,040.74  00,040.74  %20,0  
10    000614  тсо и исуноб ,едаргаН идохсар инбесоп ила  00,743.78    00,743.78  %30,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.601    00,000.601  %40,0  
70    000124  ивокшорт инлатС    00,000.61  00,000.61  %10,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,006.331    00,006.331  %50,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,005.594.1    00,005.594.1  %35,0  
70    000324  уровогу оп егулсУ    00,008.491  00,008.491  %70,0  
10    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС  00,005.62    00,005.62  %10,0  
10    624 000  лајиретаМ  00,002.621    00,002.621  %50,0  
70    000624  лајиретаМ    00,051.96  00,051.96  %20,0  

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  9.455.1 00,48    00,489.455.1  %65,0  
70    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ      00,0  %00,0  
10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,293.741.5    00,293.741.5  %48,1  
70    000515  анивоми анлајиретамеН      00,0  %00,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

мазируТ 374  00,386.526.9  748 00,745.  00,032.374.01  %47,3  

  
 аз онпукУ

увалг  ајицазинагро акчитсируТ  20.3  00,386.526.9  00,745.748  00,032.374.01  %47,3  

  авалГ  арутлук акчизиФ 30.3          

  018    атропс и ејицаеркер егулсУ          
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  000.4 00,000.    00,000.000.4  %34,1  

10   аз онпукУ
.салк .кнуф  

арутлук акчизиФ 018  00,000.000.4    00,000.000.4  %34,1  

  
 аз онпукУ

увалг  арутлук акчизиФ  30.3  00,000.000.4    00,000.000.4  %34,1  

  
авалГ  ењавозарбо окслокшдерП 40.3  

    
  

  119    авозарбо окслокшдерП ењ          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,738.377.01    00,738.377.01  %58,3  
70    000114  хинелсопаз ицадод и еталП    00,006.781.2  00,006.781.2  %87,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,715.829.1    00,715.829.1  %96,0  
70    0214 00  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС    00,085.193  00,085.193  %41,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,537.021    00,537.021  %40,0  
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40    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС    00,551.17  00,551.17  %30,0  
70    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС    00,953.228  00,953.228  %92,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,000.782    00,000.782  %01,0  
70    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН    00,000.601  00,000.601  %40,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.034.1    00,000.034.1  %15,0  
40    000124  ивокшорт инлатС    00,003.201  00,003.201  %40,0  
70    000124  ивокшорт инлатС    00,006.78  00,006.78  %30,0  
40    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.37  00,000.37  %30,0  
70    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.021  00,000.021  %40,0  
10    000324  У уровогу оп егулс  00,000.01    00,000.01  %00,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.161  00,000.161  %60,0  
70    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.061  00,000.061  %60,0  
40    000424                                                        егулсу енавозилајицепС                                      00,000.52  00,000.52  %10,0  
70    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,000.451  00,000.451  %60,0  
40    000524  њаважрдо и екварпоп ећукеТ  е    00,000.05  00,000.05  %20,0  
70    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.333  00,000.333  %21,0  
10    000624  лајиретаМ  00,000.981    00,000.981  %70,0  
40    000624  лајиретаМ    00,008.062.1  00,008.062.1  %54,0  
70    000624  лајиретаМ    00,000.923  000.923 00,  %21,0  

70  
  

000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин    00,002.42  00,002.42  

%10,0  

40    000215  амерпо и енишаМ    00,008.48  00,008.48  %30,0  
70    000215  амерпо и енишаМ    00,000.951  00,000.951  %60,0  
10    000315  латсО амерпо и енинтеркен е  00,069.973    00,069.973  %41,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

ењавозарбо окслокшдерП 119  00,940.911.51  00,493.207.6  00,344.128.12  %08,7  

  
 аз онпукУ

увалг  ењавозарбо окслокшдерП 40.3  00,940.911.51  00,493.207.6  00,344.128.12  %08,7  

  авалГ  .3 ециндејаз енсеМ 50          

  061     егулсу енвај етшпО          
10    000124  ивокшорт инлатС  00,904.29  00,000.003  00,904.293  %41,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,895.594  00,000.002  00,895.596  %52,0  
10    000424                      егулсу енавозилајицепС                                                                      00,937.665  00,000.01  00,937.675  %12,0  
10    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,683.915.6  00,951.505  00,545.420.7  %15,2  
10    000624  лајиретаМ  00,856.209.1  00,000.005  00,856.204.2  68,0 % 
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,0    00,0  %00,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,000.5  00,000.5  00,000.01  %00,0  

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,548.214    00,548.214  51,0 % 
10    000215  амерпо и енишаМ  00,563.435    00,563.435  %91,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  егулсу енвај етшпО 061  00,000.925.01  00,951.025.1  00,951.940.21  %13,4  

  
 аз онпукУ

увалг  ециндејаз енсеМ 50.3  00,000.925.01  00,951.025.1  00,951.940.21  %13,4  

  
авалГ  60.3  дноф инсагортаВ          

  023    етитшаз енражопвиторп егулсУ          
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.03    00,000.03  %10,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

етитшаз енражопвиторп егулсУ 023  
00,000.03    00,000.03  

%10,0  

  
 аз онпукУ

увалг  60.3  дноф инсагортаВ  00,000.03    00,000.03  %10,0  

  авалГ  аћезудерп анланумок анваЈ 70.3          
  026    ециндејаз јовзаР          
10    000154  амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбуС  00,583.027.06    00,583.027.06  %17,12  
01    000154  фен минвај ејицневбуС амићезудерп миксјиснани  00,505.640.6    00,505.640.6  %61,2  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

ециндејаз јовзаР 026  00,098.667.66    
00,098.667.66  %78,32  

  
 аз онпукУ

увалг  ећезудерп онланумок онваЈ 70.3  00,098.667.66    00,098.667.66  %78,32  
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 аз онпукУ
 оедзар  ИТШПО 3 АВАРПУ АКСН  00,896.396.152  00,000.057.9  00,896.344.162  %74,39  

  онпукУ  ЕНИТШПО ТЕЏУБ  00,000.059.962  00,000.057.9  00,000.007.972  %00,001  

 
налЧ  6.  

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

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

 :јорБ 60 - 90/85 - 3/I  
цавељоБ  , .90.30 002 9 енидог .  

 
 ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

161  
 иварпуомас јонлакол о анокаЗ .09 аналч  увонсо аН

/921.рб,''СР кинсалг инебжулС''(  .93 и .6  авоналч и )70
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ

 јонажрдо ициндес  .90 .30   еј аленод ,енидог .9002  
 

У  К   У  Л   Д   О  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ИВАТСАЗ И УБРГ О  

 
.1 налЧ  

ми цавељоБ анитшпО  јажрдас ес ијич уватсаз и брг а
.мокулдО мово ејуђрвту  

 
 .2 налЧ  

 инвонсО оак ес итсирок цавељоБ енитшпо брГ
брг )илам(  .брг )ињдерс( инеришорП оак и  

 ,титш икшајрав авањичас брг )илам( инвонсО
 монрц неривкоу ,акилбо гокчидларех гондраднатс

  .морутнок  
 ељоП  ањам авд ан инисив оп онељедоп еј атитш

.акилбо гонливарпен аљоп  
 зи акиноагуоварп акилбо ,ејоб еневрц еј ељоп ењроГ

.оагуорт нечеси енартс ењод  ас еј агок  
 атитш оед ињод атавхубо и ејоб евалп еј ељоп  ењоД
 ами енартс ењрог ас код ,моктешрваз микшајрав ас

.катешрваз иноагуорт  
 у товиж аљватсдерп атитш аљоп ајоб аневрЦ
 ус отш оак итсондерв ићушилобмис цавељоБ инитшпО
 уширеткарак ејок тсонеброб и тсоншудокилев ,тсорбарх

.авејарк хиво ељетиж  
 и ендорирп аљватсдерп атитш аљоп ајоб авалП

енитшпО итсондерв енеровтс   енибосо ићушилобмис
 ањавотшоп и етопел ,автсјокопс ,итсонрев ,енитси тупоп

.ејицидарт  
 окилокен зи ијотсас ес утитш ан ајицизопмоК
 и инисив оп ончиртемис инељватсоп ус ијок атанемеле

.атитш иноз јоњод амерп ењрог до ес ујајивзар  
залан уљоп моневрц мењрог У  анавозилитс ес и

 зеб ,ејоб )енрберс( елеб ,елурф ексритсап аватсдерп
 амитнемеле ас онлатнозирох анељватсоп еј анО .арутнок

.)ајоб аневрц( аљоп ијоб у  
  ијок тнемеле оак еј анарбази алурф аксритсаП

 ,еј ијок ајарк гокчавељоб ујицидарт и ејачибо ан арицоса
мзи  ас јарк иксритсап оак и танзоп ,голатсо уђе

 .ацаво аматсрв минчифицепс и мовтсрачотс минејивзар
 ундоран унејивзар и ешилобмис алурф агот мисО

 и овтсракилс ,ролклоф ,укизум зорк унежарзи тсонтему
 миво ан унтусирп амоев атаназ хиратс тсонтему

.амиротсорп  
  У  ендорирп ус енељватсдерп уљоп мовалп мењод

 етнемеле аз анидазоП .енитшпО итсондерв енеровтс и
 мокилбо мијовс ,атитш еледоп зи алкетсиорп ,аљоп гово
 њатР ениналп уватсдерп унавозилитс ејад иноз јоњрог у

.“мокљиШ„ мохрв мијовс ас  
 ијицизопмок ан њатР аниналП   натнанимод ами

 и гокшолоке ,гокчитсирут ,гондервирп говс гобз јажолоп
 аз и ћев цавељоБ унитшпО аз омас ен ајачанз гонрутлук
 окшолотим ,отанзоп ењам ондеј И .ујибрС уватич
 екен шој  зу ,иневолС иратс ус ујок ,ениналп ево ењечанз

,амиротсорп миво ан ениналп   мецнолсо илартамс
 ан отсем онлартнец онењ авадварпо ,адовс гоксебен

.абрг ијицизопмок  
  еватсдерп енавозилитс ирт енич тнемеле ићеделС

 ејоб )енрберс( елеб ,авомарх хинвалсоварп хикснаћширх
 ,)ајоб авалп( аљоп ијоб у амитнемеле и амарутнок ас

окат анељватсоп   аљоп ахрв килбо у ујапалку ес ад
 у авд и ухрв у момарх миндеј ас деропсар иноагуорт(

.)унд  
  анларкас анјачанз ирт ујаљватсдерп амарх ирт авО

онрутлук и аткејбо -  енитшпО акинемопс аксјиротси
 цавељоБ –  ритсанам и уњшупаЛ ритсанам ,уцизоЛ увкрц

.цавечиперК  
 К  ејуљвајоп атитш аљоп гењод тнемеле иншрваз оа

 и ејоб )енрберс( елеб ,)асалат ирт ас( ејинил атсасалат ес
.арутнок зеб  

  шој комиТ инрЦ укер аљватсдерп икчилобмис анО
 енитшпО аватстагоб хиндорирп хијинјачанзјан до ондеј

.цавељоБ  
 бертопу ,ајоб )анрберс( алеБ  ,улурф аз анељ

 тупоп енибосо ешилобмис ,екер уватсдерп и евомарх
.еганс и етотсич ,итсонешивзу ,ерев  

  окат еј анељшимсо утитш ан ајицизопмок аватиЧ
 ејућупу мојоб и атанемеле деропсар ,мокилбо мијовс ад
 итсондерв хиксдуљ уђемзи сондо надалкс и ујиномрах ан

.итсонвохуд и едорирп  
   

 .3 налЧ  
 инвонсо( титш авањичас брг )ињдерс( инеришорП

.амајиланрефарап нењупод )брг  
 ас анурк аксмедеб ес изалан атитш данзИ
 монрц ас ејоб )енталз( етуж ,моктешрваз минжуркулоп
 и микориш мињдерс( анолрем авиљдив ирт ас ,морутнок

вд .анемак моголс минечанзан и )ажу анчоб а  

РП КИНДЕСДЕ  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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 атнел анељмолерп окуртсовд ес изалан атитш допсИ
 насипси ,атитш енириш ,умолерп монлартнец аН . )акарт(
 енитшпо визан амиволс микилев момсип минчичирић еј

–  миноагуорт авашрваз енартс ебо ас ес атнеЛ .цавељоБ
окесаз .м  

 
 .4 налЧ  

 ,акилбо гоноагуоварп еј  цавељоБ енитшпО аватсаЗ
 ас удалкс у ,4:6 до инисив амерп енириш анартс асондо

.амиливарп микшлолискев  
 хинлатнозирох арап авд оп ас ејоб елеб еј аватсаЗ
 уњод и уњрог у хинетшемс ,енириш енчитнеди акарт

урп ес ејок ,уноз  ејок екарТ .еватсаз монириш молец ујаж
 ,ејоб еневрц ус еватсаз ициви јоњод .јт јоњрог ежилб ус
 еватсаз улед мењшартуну амерп енељватсоп екарт ус код

.)атитш аљоп амајоб ујаравогдо ејоб евс( ејоб евалп  
 инидерс оп ,акарт аворап ујевд уђемзи уљоп молеб У

исив  ,еватсаз енириш 3/1 ан инивосо оп и еватсаз ен
 2/1 исонзи анисив ајич )брг инвонсо( титш еј нељватсоп

.еватсаз енисив  
 

.5 налЧ  
 цавељоБ енитшпО еватсаз и абрг абертопУ
 еватсаз и абрг ибертопу о мовтступУ ес ећасилугер

 .цавељоБ енитшпо  
 

 .6 налЧ  
 акулдо авО  а ,ањешонод моанад  уганс ан апутс

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у  ес ећивајбо  
 

60:јорБ - 85 90/ - 4/I  
 ,цавељоБ .90.30 .енидог.9002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

261  
 ањаважелебо уничан о екулдО .8 аналч увонсо аН

љоБ енитшпо анаД  ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„( цаве
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )30/6 .рб ,“...роБ
 анитшпукС ,)80/1.рб ,цавељоБ eнитшпо тсил.лС„(
 .9002 .90 .30 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
едарган ексрабметпеС иледод о  

 
 налЧ  .1  

  ,унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо наД аз ес аД
:от и едарган еледод  

  .1 ацивечаБ ициндејаз јонсеМ  -    у сонирпод аз
;алес авоналп хинјовзар ијицазилаер  

 .2   ијицкес јокчавоЛ  - овокуЛ  -   у сонирпод аз
;ајиротсорп уњеђеру и атакејбо хинвол ињдаргзи  

  .3 УК цавокармуС “ћишкаЈ аруЂ„ Д  -  аз
автшаларавтс гонровзи ењавучо и ењавоген ; 

  јонролклоФ .4 ацвејурбоД зи ипург  -    аз
;автшаларавтс гонровзи ењавучо и ењавоген  

  .5  убулк етараК „ њатР “ вељоБ a  ц -  етунгитсоп аз
инидог .9002 у ејибрС увтсневрп ан етатлузер  ;  

  .6    енивогоБ зи унароГ.М ћинодаР -  сонирпод аз
,акелм ињдовзиорп у  

   .7  зи ћивонадјаН ћивобулоГ ицивалС
 ацвокармуС -  и акелм ињдовзиорп у сонирпод аз

ајиголонхет хивон инемирп  ;  
   .8  ацниваС зи ћивокљијотС инаљиЉ рд -  аз

еневтсвардз аовин уњазидоп у сонирпод   гоксоес етитшаз
автшинвонатс ; 

  .9  енивогоБ зи ћитогарД инагарД -  у сонирпод аз
.автсракилс итсалбо  

 .2 налЧ  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдо увО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 90/85 - 5/I  
 ,цавељоБ енидог .9002 .90 .30  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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361  
 адарган уњељвонатсу о екулдО .2 и .1 .лч увонсо аН
 анитшпо тсил.лС„( алокш хинвонсо и ењдерс екинечу аз
 енитшпо атутатС .93 аналч и )89/91.рб ,“...роБ ,цавељоБ
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС'' ( цавељоБ

ан цавељоБ енитшпо анитшпукС   јонажрдо ициндес   .30
 .90 еј аленод ,енидог .9002  

 
У  К  У  Л  Д  О  

хинвонсо и ењдерс амицинечу адарган иледод о  
унидог 90/8002 укслокш аз алокш  

 
 .1 налЧ  

    етатлузер  етунгитсоп  аз  едарган  ес  ујуљедоД
:амицинечу уњечимкaт  монжурко  ан  

.1   ЕЛОКШ ЕЊДЕРС  У ''АЛСЕТ АЛОКИН''
:УЦВЕЉОБ  

-  .2  онејовсо аз ,адерзар .4 укинечу ,украМ ћивокљијотС
,итсонвежињк и акизеј гокспрс зи отсем  

-  онејовсо аз ,адерзар .4 ицинечу ,ицидаН ћивељвасодаР
 зи отсем .3 и итсонвежињк и акизеј гокспрс зи отсем .3

,екитаметам  
- иворезеП  .1  онејовсо аз ,адерзар .3 ицинечу ,инелеЈ ћ

,екитаметам зи отсем .2 и екизиф зи отсем  
- Р  .2 онејовсо аз ,адерзар .3 ицинечу ,ицикуВ ћиноја

,ејиголоиб зи отсем  
-  .3 онејовсо аз ,адерзар .3 ицинечу ,илериМ ћивортеП

,ејиголоиб зи отсем  
- чу ,инелиМ ћивоквиЖ  .1 онејовсо аз ,адерзар .2 ицине

,екизиф зи отсем  
-  .1  онејовсо аз ,адерзар .1  ицинечу ,инаженС ћикјаП

,итсонвежињк и акизеј гокспрс  зи отсем  
-  .2 онејовсо аз ,адерзар .1 ицинечу ,инелеЈ ћивераднрД

,ејиголоиб зи отсем  
- зар .1 укинечу ,ушолиМ ћивокјолиМ  .3 онејовсо аз ,адер

;акизеј гокселгне зи отсем  
.2   У ''АДАГИРБ АКСПРС .9'' ЕЛОКШ ЕНВОНСО

:УЦВЕЉОБ  
-  отсем .1 онејовсо аз ,адерзар .8 укинечу ,украМ ћилИ

,акизеј гокспрс зи  
-  .2 онејовсо аз ,адерзар .7 ицинечу ,инитсирК ћиволваП

;ејиголоиб зи отсем  
.3  ' ЕЛОКШ ЕНВОНСО  У''ЋИВОНОЕМИС ЕЂРОЂ'

:УЦРОГДОП  
-  .2 онејовсо аз ,адерзар .8 укинечу ,унароЗ ћивородоТ

,ањавозарбо гокчинхет зи  отсем  
-   .2 онејовсо аз ,адерзар .8 укинечу ,унајеД ћитепрК

,ејиротси зи отсем  
-  .3 онејовсо аз ,адерзар .8 ицинечу ,ирднаскелА ћимиС

јиротси зи отсем ,е  
-  отсем .1 онејовсо аз ,адерзар .6 укинечу ,уналиМ ћијеБ

,ањавозарбо гокчитамрофни и гокчинхет зи  
-  .1 онејовсо аз ,адерзар .6 укинечу  ,илокиН ћивељисаВ

,ањавозарбо гокчитамрофни и гокчинхет зи отсем  
-  .2 онејовсо аз ,адерзар .6 укинечу ,ушорУ ћиворотсеН

сем ,ејиротси зи от  
-  .2 онејовсо аз ,адерзар .5 ицинечу ,иродоеТ ћируЖ

,ејиротси зи отсем  
-  отсем .3 онејовсо аз адерзар .4 ицинечу ,ијираМ ћијелуТ

;екитаметам зи  
.4   У ''ЋИШКАЈ АРУЂ'' ЕЛОКШ ЕНВОНСО

:УЦВОКАРМУС  
-     јовсо аз ,адерзар .8 ицинечу ,инелиМ ћивешинјаФ  оне

,ејиротси зи отсем .1  

-      .3 онејовсо аз ,адерзар .6 ицинечу ,инаженС ћишеН
,акизеј гокспрс зи отсем  

-    .3 онејовсо аз ,адерзар .7 ицинечу ,иниратаК ћикоблД
,ањавозарбо   гокчитамрофни и гокчинхет зи отсем  

-   аз ,адерзар .5 ицинечу ,инираМ ћивонавосрО   онејовсо
.ањавозарбо гокчитамрофни и гокчинхет зи отсем .3  

   
.2 налЧ  

 а ,ањешонод монад уганс ан апутс акулдо авО
.цавељоБ  енитшпо утсил монебжулС у ес ећивајбо  

 
60 :јорБ - 85 90/ -I 6/    

,цавељоБ   .90 .30                 енидог .9002  
 

АВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС Ц 
 
 
 
 
461  

 и уњариналп о анокаЗ .64 аналч увонсо аН
 и 3002/74 .рб ,"СР кинсалг  инебжулС"( ињдаргзи
 цавељоБ енитшпО атутатС .93 аналч ,)6002/43
 ,)8002/1 .рб ,"цавељоБ енитшпо тсил инебжулС"(
 .30 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

нидог .9002 .90 исонод ,е  
 

УКУЛДО  
ЕЈИЦАЛУГЕР  ЕНЛАРЕНЕГ АНАЛП ИДАРЗИ О  

 "ОВОРИМ"  ЕНОЗ ЕКСЈИРТСУДНИ -  АНИТШПО
ЦАВЕЉОБ  

 
.1 налЧ  

 ејицалугер енларенег аналП идарзи ес апутсирП
 "овориМ" еноз ексјиртсудни -  налП .цавељоБ анитшпО

 евитајицини увонсо ан идар ес  аћев гокснитшпО
љоБ ацве . 

 
.2 налЧ  

 ,ах 42,09 до енишрвоп ејчурдоп ејуђарзар ес моналП
:амацинарг у  

 ″овориМ″ еноз ексјиртсудни РГП ајчурдоп ацинарГ
 и 6266.рб.пк ,3121.рб.пк иђеморт ан ењичоп аналп
 монревес котси ан еди ацинарг екчат ево зИ .1/2756.рб.пк

раП атуп горатс монартс нића -  у 6266.рб.пк рачејаЗ
 туп ечес котсиогуј ан ес имол ,м 077 око инижуд
 монартс мончотси котсиогуј ан аљватсан и 1/2756.рб.пк
 ес едвО.9756.рб.пк метуп ас акесерп од 0211.рб.пк атуп
 атуп монартс мончотси еди дапазогуј ан имол ацинарг

п ацесерп ,9756.рб.пк  мецварп митси ељад и 2856.рб.пк ту
 угурп ушвиб ацесерп 6024.рб.пк атуп монартс мончотси

чотси аљватсан, -  ан ећеркс, 9956.рб.пк атуп монартс мон
 екчат ево зИ.7414.рб пк еђем енжуј од туп ацесерп дапаз
 7414.рб.пк моцинарг монжуј дапаз ан еди ацинарг

 ацесерп  ,1713.рб.пк еђеморт од 1713 и 3414.рб.пк
 монревес мецварп митси ,6613.рб.пк и 2713.рб.пк
 гуј ан умолерп мећеделс у и 2713.рб.пк моцинарг
 ,2713.рб.пк еђеморт од 2713.рб.пк моцинарг мондапаз
 ес имол 4956.рб.пк  туп ацесерп 4956.рб.пк и 0414.рб.пк

азоревес ан  од 7813.рб.пк атуп монартс мончотси еди дап
 моцинарг монжуј аљватсан дапаз ан и 5723.рб.пк ас еђем
 ас  еђем од 3823 туп ацесерп ,6723.рб.пк и 5723.рб.пк
 екчат еногилп од моцинарг монревес монењ 3723.рб.пк
 окерп ревес ан имол ес ацинарг екчат ево дО .91.рб
 еногилп од угурп ушвиб ацесерп ,81.рб екчат еногилоп

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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 монартс монревес еди и котси ан ес имол ,71.рб екчат
 и 2303.рб.пк ,3856.рб.пк еђеморт од 3856.рб.пк атуп
 атуп монартс мондапаз ревес ан ећеркс ,8303.рб.пк

ељад и 3956.рб.пк метуп ас акесерп од 8303.рб.пк   митси
 иратс ацесерп 3591.рб.пк атуп монартс мондапаз мецварп

нићараП туп - .асипо екчат ентечоп од изалод и рачејаЗ  
 

.3 налЧ  
 уњдаргзи аз иволсу итидебзебо ес ећ моналП
 ,минсиврес ,миншидалкс ,минволсоп ас аскелпмок

лП .амитсонталед микснивогрт и миндовзиорп  итиб ећ на
.аналп гокчитсинабру зи адовзи ењавадзи аз вонсо  

 анчорогуд ес ејуђердо ејицалугер енларенег моналП
 ексјиртсудни ањеђеру гонротсорп и ајовзар ајицкејорп

.ањеђарг и ањеђеру ,ејицалугер аливарп и оак ,еноз  
 

налЧ  .4  
 ејуђердо аналП едарзи ацоисон аЗ  ећезудерп онваЈ ес

.шиН мазинабру аз доваЗ  
 

.5 налЧ  
 у идарзи налП ад еј нажуд аналП едарзи цалисоН

.екулдо ево ањешонод анад до анад 04 укор  
.6 налЧ  

 ејицалугер  енларенег аналП ударзи аз автсдерС
.цавељоБ анитшпО ејуђебзебо  

 
.7 налЧ  

у ањдаргзи ес ејуњарбаЗ    енларенег аналП утавхубо
 унидог аз ежудјан а ,аналП едарзи емерв аз ејицалугер
 ен ес анарбаЗ .екулдО ево уганс ан ањапутс анад до анад

.еруткуртсарфни еткејбо ан исондо  
 

.8 налЧ  
 ејисимоК енартс до илортнок јончуртс ежелдоп налП

цавељоБ енитшпО евоналп аз  елортнок енчуртс нокаН .
 асалго тскет а ,утсил монвенд у диву инвај ес авашалго

.цавељоБ енитшпО едаргз илбат јонсалго ан и ес ечитси  
 

.9 налЧ  
 у анад 02 до уњајарт у диву инвај ан ежалзи ес налП

.цавељоБ енитшпО амајиротсорп  
анчуртс ес аратс удиву монвај О   енитшпО абжулс

.амзинабру еволсоп аз анежудаз цавељоБ  
 оед инватсас еј ијок ,удиву монвај о јатшевзИ
 01 ејинсакјан ајисимоК ећиничас аналП ањежолзарбо

.адиву гонвај уктешрваз оп анад  
.01 налЧ  

 аналП ударзи аз маргорП еј екулдо ево оед инватсаС
гер енларенег  "овориМ" еноз ексјиртсудни ејицалу - 

 .цавељоБ анитшпО  
.11 налЧ  

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

60:јорБ - /85 02 90 - 7/I  
вељоБ a дог .9002  .90 .30 ,ц ени  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 

561  
вонсо аН  цавељоБ енитшпО атутатС .93 аналч  у

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

исонод ,енидог .9002  .90  
 

УКУЛДО  
АКИНЕМОПС УЊАТШЕМЗИ  О  

 
.1 налЧ  

  изалан ес ијок ,анамцеК едеЧ кинемопс ес атшемзИ
крап ан  енитшпукС едаргз дерпси уротсорп моксво

 елокш енвонсО ротсорп иксвокрап у ,цавељоБ енитшпО
.уцвељоБ у ''АДАГИРБ АКСПРС .9''  

 
 .2 налЧ  

 ађроЂ ајорех гондораН кинемопс ес атшемзИ
 едаргз дерпси уоталп ан изалан ес ијок ,аћивоноемиС

,артнец гонвозарбо онрутлуК    ротсорп иксвокрап у
.уцвељоБ  у цавељоБ енитшпО енитшпукС едаргз дерпси  

 
.3 налЧ  

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

 
60:јорБ - /85 02 90 - 8/I  

вељоБ a дог .9002 .90 .30 ,ц ени  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
661  

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

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 90.30 002. 9  .
еј аленод ,енидог  

 
O У К У Л Д  

 
I 

 о аровогУ ењечуљказ аз тсонсалгас ес ејаД
оксмаргорп -  ас ињдарас јонволсоп ''МУБ'' оидаР - .мо  

 
II  

 ашјобеН рд ,енитшпо киндесдерп ес ејућшалвО
.аровогУ ењависиптоп аз ,ћивонајраМ  

 
 
III  

 оидаР ,енитшпо укиндесдерП :итиватсод укулдО
''МУБ'' -у  , .ивихра и атеџуб ибжулс  
60 :јорБ - 9002/85 -I 9/  

енидог.9002.90.30 ,цавељоБ  
 

Б ЕНИТШПО АНИТШПУКС ЦАВЕЉО  
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761  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 90 .30 002 . 9  .

еј аленод ,енидог  
 

O У К У Л Д  
 
I 

 ућезудерп тсонсалгас ес ејаД „ gnirejnežni ogreneokE “ 
o.d  .o.  уњдаргзи аз ејицатнемукод ењаљвабирп аз ,даргоеБ

 ,укомиТ ицер ан ) ЦХМ ( алартнецордих хилам
.ицер јокстолЗ и ицер јокснаводаР ,ицитшвориМ  

 
II  

   ,енитшпо укиндесдерП  :итиватсод укулдО
„ gnirejnežni ogreneokE “ .o.o.d ,  анипуП алјахиМ равелуБ

даргоеБ 98/3  .ивихра и  
 

60 :јорБ - 9002/85 -I 01/  
енидог .9002 .90 .30 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
861  

1 аналч увонсо аН 2  минвај о анокаЗ .1 ватс .
 асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп

20/52 ,00/52.рб ,"СР кинсалг.лС"( 70/321 ,50/701 ,  аналч и )
 енитшпо тсил инебжулС"( цавељоБ енитшпо атутатС .93
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,"цавељоБ

јонажрдо ициндес   .90 .30 еј аленод ,енидог .9002  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аробдо гонварпУ  авоналч уњавонеми и уњешерзар о

уцвељоБ у "агулсУ" ПКЈ  
 
I 

с ујавашерзаР  ивоналч ,атаднам акетси ерп ,е
 дерпси ,уцвељоБ у ''агулсУ'' ПКЈ аробдо гонварпУ

:хинелсопаз  
- ,ујизнеп у аксалдо гобз ,анаженС ћивењортсаП  
-   .итселоб гобз ,валсиреП ћиреП  
 

II  
 гонварпУ авоналч атаднам акетси од  ес ујунемИ

пси ,уцвељоБ у ''агулсУ'' ПКЈ аробдо :хинелсопаз дер  
- и ћивонајраМ анагарД  
- .ћивејинесрА акнидалиМ  
 

III  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
60 :јорБ - 85 9002/ - 21/I   

 ,цавељоБ  .90 .30 енидог .9002  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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