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11 
 цавељоБ енитшпо атутатС .17 аналч увонсо аН
  ећев окснитшпО ,)80/1 .рб “цавељоБ енитшпо тсил.лС„(

ес ан цавељоБ енитшпо 01 .92 јонажрдо ицинд . .9002  
еј оленод ,енидог  

 
У К У Л Д О  

 
I 

 јатшевзИ ес ајавсУ    утеџуб о екулдО уњешрвзи о
 .9002 .10 .10 до доиреп аз – 104 јорб ,енидог .9002 .90 .03 -

90/052 - III - .енидог .9002 .01 .51 до 30  
 

II  
  аз ањељедО уцоидовокур :итиватсод укулдО

.ивихра и ејиснаниф  
 

60 :јорБ - 9002/ 66 - II  
,цавељоБ  29. 01  . енидог .9002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  

 
 
 
 
21  

 цавељоБ енитшпо атутатС .17 аналч увонсо аН
 .5 аналч и )80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(

'( цавељоБ енитшпо иватсаз и убрг о екулдО  инебжулС'
)90/7.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил ,  ећев окснитшпО

јонажрдо ициндес ан ,цавељоБ енитшпо   .11 .81  .9002
еј оленод ,енидог  

 
О В Т С Т У П У  

 ЕНИТШПО ЕВАТСАЗ И АБРГ ИБЕРТОПУ О
ЦАВЕЉОБ  

 
ЕБДЕРДО ЕТШПО  

 
.1   локоторп ујуђердо ежилб ес мовтступу мивО

ебертопу   убертопу ан оварп и азевабо ,еватсаз и абрг
 итирбодо ежом ес амијок у итсонлоко ,еватсаз и абрг
 о ењавичулдо аз имујиретирк ,еватсаз и абрг ењећширок

.емот   
 

 .2   увтступу мово у инељбертопу изарзи инидејоП
:ењечанз ећеделс ујами  

 анетна )1 – зирох аз визан  карк или удерг ,патш инлатно
;аткафетра хинзарбоотсрк до атсрк  

 ајицакилпа )2 – ;умечен ењавадод ,абертопу ,анемирп  
 ткафетра )3 –  гондорирп ејин ијок ,довзиорп нељварпан

;алкероп  
 нозалб )4 –  екшололискев или екчидларех сипо инлабрев

вту ес мијок ејицизопмок  инмајазу и ајоб ,јажрдас ејуђр
 идохтрп ијок и ,ејицизопмок атанемеле хивс јажолоп
 тсонварпси анењ ес ап ијицатерпретни јонвокил

;отунрбо дакин ,монозалб авареворп  
 арудроб )5 –  анартс хивс ас ациви жуд ејок ељоп оксу

 или абрг  утитш ан ујицизопмок ејужурко  отсеЧ .иватсаз
 ајажрдас гонтевотси аватсаз или брг ијотсоп ад авачанзо

;угнар оп иијиратс и ерудроб зеб еј ијок  
 арузирб )6 –  ан или убрг у ес ајок аругиф ајок олиб

 еј ад оат ејицизопмк енвонсо окерп аљватсоп иватсаз
 ад канз еј ећшечјан и ањалказ ончимилед  аватсаз или брг

 уватсаз или брг јат ан оварп ејовс ејок уцил адапирп
;аралутит гогурд гокен уварп ан авинсаз  

 ајигололискев )7 – ;амаватсаз о акуан  
 еватсаз ењејив )8 –  ан атункатси еј дак “ејив„ ес аватсаз

;учасон или уљпок ,улобрај мећејотсондоболс  
лате )9  )кинровзи( но –  ешинифед ад онењеман олирем

 унрем ејукудорпер или авучас ,ејузилајиретам или
 ет алед или акшонму или( еничилев ендеј уцинидеј
 ан исонерп ес ад мењеђероп алгом ано иб ад ,)ецинидеј

;алирем агурд  
 еватсаз ењагалзи )01 – к “анежолзи„ еј аватсаз  ен ес ада

 и аљпок зеб ,удиз ан анежолзи ,ремирп ан ,еј ћев ,ејив
;алобрај  

 аватсаз и абрг ењацитси )11 –  “учитси„ ес аватсаз и брг
;итсонвај удиву инежолзи ус дог дак  

 ајицнедак .21 –  или брг ад ејузаку ајок аканзо ајок олиб
утит монвалг ујадапирп ен аватсаз  уцил ћев ањеманз урал

;агењ до онсиваз еј ејок  
 мурабал .31 –  уњрог о анечако исон ес ајок аватсаз акавс

;мулубитап или унетна ами ејок аљпок ас уциви  
 кајраб иксјитил )41 –  ас ећшечјан ,еватсаз еневкрц атсрв

ндеј моватсдерп моксфаргоноки или аљетитевс мокил  го
;мурабал оак исонорп ес кеву ,акинзарп хикилев 21 до  

 )срева( еватсаз ецил )51 -  адак идив ес ајок анартс ањдерп
 учартамсоп лобрај или ељпок еј ејич иватсаз ак аделг ес
 или аљпок до онсед еритсорп ес аватсаз а енартс евел ас

;алобрај  
еватсаз антежнам )61   )ачањево( –  аз ижулс ијок “вакур„

;лобрај или ељпок ан еватсаз ењечалван  
 )сревер( еватсаз ејчилан )71 –  ејок ,ејчилан ,анартс ањдаз

 или ељпок еј ејич иватсаз амерп аделг ес адак идив ес
 еритсорп ес аватсаз а енартс енсед ес учартамсоп лобрај

љпок до овелу ;алобрај или а  
 мулубитап )81 –  атсрк карк или адерг ,патш инлакитрев

;аткафетра хинзарбоотсрк док  
 еватсаз ењагалоп )91 –  ан омас “ежалоп„ ес аватсаз

;урдо ан авичоп код голунимерп гечвок  
 отсем онсачоп )02 –  еј ајок уротсорп у ајицизоп анеђердо

рп увонсо оп  ењавизаку аз андогоп итсовитчу или асипо
;аралутит хинеђердо амињеманз итсачоп  

 отсем онтнереферп )12 –  уротсорп у ајицизоп анеђердо
 ењжап енеремсу акчат анжиж оак ититсирок ежом ес ајок

;ацанидејоп хинељпуко  
 еватсаз ењешонорп )22 –  у “исонорп„ ес аватсаз

п  от аз енартс до уливарп оп и амајитил и амакрово
;араткајраб онсондо ,акинватсаз гонеђердо  

 муртсор )32 –  агок ас отсем онешалган или отунгидзу
 ас арицинумок ,ецинровог зеб или ас ,кинровог

;момујиротидотуа  
 гетс )42 – ;акилбо гонтардавк аватсаз  

аруткнит )52   )лјаме( –  ес мијок ицидларех у мајоп
 ,оневрц :теп хи ами( ајоб акчидларех анвонсо авачанзо
 ен ес ијок теп хитадод ;онрупруп ,онрц ,онелез ,овалп
 ,овалп онруза ,онизимирг аголзар гокај зеб ујучуроперп

;)адуд ајоб ,жнаро ,танракни  
 лајиниф )62 – ли аљпок хрв  у итиб ежом ијок алобрај и

 ан акљиш ,)илертс или уљпок ан оак( акљиш имроф
 ес ијок акилбо гогурд док олиб или )ицубај( илгук

;ешипорп  
 акидларех )72 – ;амивобрг о акуан  

 авгурох )82 –  ањацитси ничан авачанзо улсимс межу у
а униволоп ами ејок уљпок ан еватсаз  алоп омас( енетн

 ес ејок ан а ,мулубитап и )атсрк акарк гонлатнозирох
 енчоб жуд и ејнрог жуд( ентежнам евд ас ичак аватсаз

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  



                                                     цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                                                                         10   енидог.9002 рабмецед  

      анидог II                                                             8 јорБ                                                                                                                                                               .ртс    3 

 ,уватсаз укавс авачанзо авгурох улсимс мериш У .)ециви
,“кајраб„ ,“гетс„  
 атраднатш )92 –  ас аватсаз антакину ,анбесоп
том микчидларех  ајажрдас зи анедевзи ећшечјан ,мови

 кинватсдерп иншрвзи ишивјан ејив еј уливарп оп и абрг
 .уљпок ан аралутит  

 
 ОКЧИДЛАРЕХ ОЛИВАРП ЕТШПО – 

ЕЈИХРАРЕЈИХ ЕКШОЛОКИСКЕВ  
 
.3   мељад у( ејибрС екилбупеР акинзарп енад У

 у учитси аватсаз или / брг ес адак ,)СР утскет
.СР иватсаз и убрг адапирп отсем онсачоп ,урејиретске  

 или/ и брг ес адак ,цавељоБ енитшо акинзарп енад У
 адапирп отсем онсачоп ,урејиретске у учитси аватсаз
 ес ока ,онтезузИ .цавељоБ енитшпо иватсаз и убрг
 оначоп ,ијитил у исонорп цавељоБ енитшпо аватсаз

м .укајраб моксјитил адапирп отсе  
 или СР утсог тсачоп ејузаку ес адак амакилирп У
 у учитси ,аватсаз или/ и брг ес адак и ,ацвељоБ

.атсог иватсаз и убрг адапирп отсем онсчоп ,урејиретске  
 аватсаз или/ и брг ес адак амакилирп милатсо мивс У

урејиретске у учитси   и убрг адапирп отсем онсачоп
.цавељоБ енитшпо иватсаз  

 у учитси аватсаз или/ и брг ес адак амакилирп мивс У
 адапирп отсем онсачоп енитшпО атакејбо урејиретне
 аголзар зи ес ока мисо ,цавељоБ енитшпо иватсаз и убрг

урд идердо ен онтезузи едорирп енралокоторп .ејичаг  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АБРГ ЕЊАЦИТСИ  
 
.4   у ечитси ес онебжулс цавељоБ енитшпо брГ

 и цавељоБ енитшпо иватсаз и убрг о мокулдО ас удалкс
 у усин ејок амајицневнок и москарп мокчидларех
 минвитизоп и амитка митунемоп ас итсонотропус

.амисипорп  
 
.5  ( инеришорП  ечитси урејиретне у ес брг )ињдерс

.ељов ендоболс увонсо оп и онебжулс  
 ес брг амиротсорп минвај у и амајиротсорп минебжулс У

.онебжулс омас итацитси ежом  
 ењаважрдирп еј онзевабо онебжулс тункатси брг еј адаК

:алокоторп хићеделс  
- ротсорп у ечитси брг ес адак  енитшпО амаји

 .амивобрг мигурд мивс дан овтсневрп ум адапирп
 мотсем или / и моничилев ес аважарзи абрг овтсневрП

,ањацитси  
-  у абрг ењацитси аз атсем антнереферп ,уливарп оп

:аћеделс ус урејиретне  
 

 еначевс аз елас или енаровд у азалу гонвалг данзи )1
евопукс   ан или енитшпо анагро гешивјан ециндес или

;азалу гот атарв амилирк  
 или евопукс еначевс аз амалас или аманаровд у )2
 ази удиз ан ,енитшпо анагро гешивјан ециндес
 ад окосив онљовод ,ецинровог или алотс гокчиндесдерп

ерк утнемом мондеј у ин нењолказ едуб ен  ак мењат
 микчиндесдерп аз или моцинровог аз или ицинровог

 ;молотс  
 инартс јоноеч ан ,ециндес аз амалас или аманаровд у )3
 ацинровог ат еј ока умујиротидуа ак јотунерко ецинровог

;авиделгас орбод и акосив онљовод  
лг марпсан еј ијок удиз ан енитшпО улох у )4  узалу монва

 оп ејинљовоп от еј ока алох удиз мок олиб ан или
;аротсорп ијицпецнок јоксноткетихра  

 акиндесдерп и енитшпО акиндедерп амитенибак у )5
;енитшпо енитшпукС  

 ,енитшпО акиндесдерп акинемаз амитенибак у )6
итшпО  акилечан и енитшпо енитшпукС аратеркес  ексн

;еварпу  
 ес амијок у амајиротсорп или амајиротсорп у )7
 ротазинагро еј ијич ањечимкат или ивопукс ујаважрдо
 ећујаравогдо еј ејок утсем ан ,анитшпО љетиворкоп или
 ијотсоп ока ,атсем антнереферп ,итсовиљдив оп

алч гово )3 и )2  амакчат у оак ,мујиротидуа  ен ока а ,ан
 ијотсоп –  ,енибирт ,ежол енлартнец ијицатнејиро амерп

 мит ,ончилс или ататлузер ењавиљвајбо аз арофамес
;атетироирп моделсодер  

  анчилс или  абжолзи  аважрдо ес емок у   уротсорп у )8
 мовтсљетиворкоп доп или ијицазинагро у ајицатсефинам

енитшпО  ицчат у оак удиз ан или ,азалу гонвалг данзи  ,
;аналч гово )4  

 увтснајотсод аравогдо ејок утсем могурд мок олиб ан )9
 оп ,амабертоп минралокоторп онељволсу еј или енитшпО

.анагро гонжелдан уњељшим монељвабирп ондохтерп  
 

.6  чуљкси ечитси брг )ињдерс( инеришорП  ови
.онебжулс  

 гоксноткетихра оед итиб ежом брг )ињдерс( инеришорП
 мондоболс у ерутплукс оед ,ањешер гокчитсинабру или

.еруткетихра ексвокрап или ентрв или уротсорп  
 надеј ан итацитси ежом ес урејиретске у брг ,уливарп оП

:еделс ијок аничан до  
 идасаф ан  )1  амиткејбо минебжулс мигурд и енитшпО

;енитшпО анагро  
 или ејицутитсни етшидес еј јојок у аткејбо идасаф ан )2
 еј ајич или анитшпО чавинсо еј ијич ацил гонварп

  ,ајачанз гокснитшпо до тсонталед  
;ациндејаз хинсем атакејбо идасаф ан  )3  

ч аткејбо идасаф ан )4  или алариснаниф уњдаргзи еј уји
  ,анитшпо алариснанифус  

 и утсем ан ,еруткуртсарфни екснитшпо амиткејбо ан )5
  ,енитшпо увтснајотсод аравогдо ијок ничан ан  

 аважрдо ес емок ан утсем монвај мок олиб ан )6
 љетиворкоп или ротазинагро еј ијич ајицатсефинам

шпО   ,анит  
 ујибод ењербодо овкат ајок ацил хинварп амамриф ан  )7

.анагро гонжелдан до  
 
7.  енавозидраднатс амитсонћугом и инеман амерП

 ас удалкс у етсирок ес анолатЕ зи абрг еватсдерп
:амимујиретирк мићеделс  

 
)1  .аватсдерп анраениЛ   

или јонрц у ититсирок ес ежоМ   јогурд јојок олиб
 ајинил алтевс оак( увитаген у и оак ,ејинил ијоб јонвонсо
 ,аголзар хијок олиб зи ,еј адак кеву )изолдоп јонмат ан
 у абрг ењавизакирп онутропоен или онбертопен
 или ,ајоб моканзан мокчдиларех ас или амајоб минравтс

иЛ .амиљоп минтсартнок у  аз андогоп еј аватсдерп анраен
 монфељер ањаљватсдерп екинхет евс аз и каситоталз
 јонвендокавс У .)монељбуду или монечпупси( мојинил
 у абрг уњавокудорпер  ирп итсирок ес ећшечјан ибертопу

.амајизнемид минламиним  
  

 )2 тем оп моруфарш мокчидларех ас аватсдерП  удо
 .еткнасартеп  

 аз драднатс икчидларех еј мовизан мит доп танзоп дотеМ
 уметсис у алатем и )алјаме ,аруткнит( ајоб ењавизакирп
 ењасинифед онзицерп аваћугомо отш ,аретсар и аруфарш
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 еј дотеМ .ипматш јонјобондеј у ајоб хинасипорп
ћавхирп и танзоп онлазревину  аљватсдерп и не

 илеж ес адак кеву ес итсироК .ујицневнок ундорануђем
 или убрг о ајицамрофни ануптоп ититшпоас онзицерп
 онутропо или ећугом ејин аголзар гок олиб зи а ,иватсаз
 окориш дотем еј јавО .упматш унјобешив ититсирок

ерп хинларутплукс док и нећширок  илеж ен ес ока( аватсд
 итад ијотсан онемервотси а ,афељер гонејоб абертопу

   или абрг уделгзи мончитнетуа о ајицамрофни ануп
 еј адотем гово итсовиљбертопу ацинарГ .)еватсаз
 аваљовзод ен ајок ејицакилпа ајизнемид анламиним

и хинарифарш ењаванзопсар онзицерп  хинариткнуп ил
 или хиксрапматш  етсрв евс аз надогоп еј дотеМ .аљоп
 и ејиниЛ .ајоб итсирок ен ес амијок у акинхет хиксрајав
 у ,мојоб мојок олиб инедевзи итиб угом иретсар
 ежом ен ес ила ,уљоп молтевс ан ејинил енмат утсартнок

 ећугом гобз витаген ититсирок   уњавокилзар у ејизуфнок
.урберс у аљоп и ејоб енрц аљоп  

 
)3  .амиљоп минтсартнок ас аватсдерП  

  ,лјаме( ејоб екчидларех ес ад еј адотем гово пицнирП
 У .милтевс илатем а ,мељоп минмат ујузакирп )еруткнит

а ,анрупруп и анрц ,анелез ,аневрц ,авалп ујадапс ејоб   у
 ес дотеМ .)ајоб алеб( орберс и )ајоб атуж( оталз елатем
 док или ,укситоталз ,ипматш јонјобондеј у итсирок
 ићебзи илеж аголзар гок олиб зи ес адак афељер гоктилп
 .анишрвоп итисалган илеж а ,ејинил ењавашалган

онрц итсирок ухрвс ут у ес ећшечјаН - тнок илеб  ила ,тсар
 еј јојок у атнајирав агурд акавс и авиљтавхирп еј
 .онсај и овиљдапу голтевс и гонмат ењаринретла
 унот монвонсо у итиб аром ељоп олтевс ,митуђеМ
 у еј ад ититавхс оншергоп ежом ечани ес реј еголдоп

 итазакирп ежом ледом ес јавО .брг инјобовд уњатип  у
 жетрц инраенил итазакирп ежом ес увитаген У .увитаген
 ес ад ујачулс У .амиљоп минсартнок ас аватсдерп или
 ајоб и еголдоп ајоб ,аљоп хинсартнок ледом ејузакирп
 ,уруткнит ,ујоб ан усондо у авитаген( аљоп голтевс

тем јавО .антевотси итиб аром )лјаме онсондо  еј до
 или ижок ан каситорберс или каситоталз аз надогоп
 ,ејоб онсондо( аљоп алтевс ујачулс мок у ,улитскет
 моталз инељватсдерп удуб ад аберт )илјаме ,еруткнит

 .морберс или  
  

 )4 .ијоб у аватсдерП   
 до итсонсиваз У .абрг аватсдерп андраднатс еј овО

тсонћугом  итазакирп ес угом алатем етсрв и и
 молеб орберс а ,мотуж оталз( амајоб минасиутитспус
 еватсдерп ево ењећширок ес ад еј онљежоП .)мојоб
 до надеј ајоб еј реј ,егурд евс ан усондо у ејузироваф
 анрЦ .ејицакинумок екчидларех атанемеле хинвонсо

нифед ајок ајинил  ејицизопмок екчидларах жетрц еши
 арифортсопа нозалб еј едг омат мисо ,анлајицнесе ејин
 андесус авд уђемзи сондо иксрелав еј едг омат ;ујоб оак
 аром ен ес ајинил анрц ,назицерп и насај аљоп
 ад аберт ајинил јачулс ејин от едг омат код ,итавизакирп

а ,ијотсоп  у аватсдерП .анрц онзевабо итиб аром ен ил
 у и јонланоизнемидовд у и итавињемирп ежом ес ијоб
 у еј ил ад аризбо зеб иватсдерп јонланоизнемидорт
 енаризицерп ејоБ .фељер икобуд или фељераб уњатип
 У .абрг убертопу унебжулс ан ес есондо монолате

оп мокчидларех  ,евалп аснајин акавс ,митуђем ,уделг
 ецинарг од авиљтавхирп улечан у еј ејоб етуж или еневрц
 ад :ремирп ан( ансај мивсас ејин ешив ајоб андорирп адак
 ајицатерпретни ,авалп олтевс или авалп уњатип у еј ил
 мокинхет монјобондеј ес адак ес ајибод ијоб у абрг

(  .ијоб у абрг аватсдерп аритерпретни )касито икснотулоп
 у итарицилпа ес ежом ен ајицатерпретни авкавО

  .абрг амаватсдерп минлајизнемидорт  
 )5  ила ,унолате ан ујавинсаз ес ејок еватдерп егурД

:оед иватсас вогењ усин  
.афељер аватсдерП  

фељер аватсдерп акчифарГ онрц у итиб ежом а -  јолеб
 аром алтевс ровзи ад ес авемузардоП .ијоб у или ицинхет
 око гонасипо акиноагуоварп еланогајид уцварп у итиб
 итиб емсм ен акнеС .анотнак гонсед гењрог аремс зи абрг
 оп анасиуртснок ,анчигол итиб аром и акобудерп

ег ентрцан амиливарп  у ејуњемирп ес акнеС .ејиртемо
онрц -  мок у ,иватсдерп јонраенил у омас ицинхет јолеб

 апматш ајинил ес ад итиб емс ен акинхет ујачулс
 док или ,)анељбуду оак ин анечпупси оак ин( онфељер

.ијоб у абрг ејицатерпретни екснотулоп  
аљваноп монечинаргоен у аватсдерП  окчидларех( уњ

.)ењаважонму  
 у абрг убертопу овичуљкси авемузардоп аватсдерп авО
 моњјарк ас ититсирок еј аберт и ехрвс енвитарокед
 олиб ититсирок ежом ес уватсдерп уво аЗ .ућшонажрдзу

гово зи аватсдерп андраднатс ајок  
олдоп аз онжетерп еј абертопУ .автступУ  оак ипматш у уг

 аН .ајирепард ударзи аз и “тепат„ оак или ,“витом„
 ес арицилпа ен уледом мово оп јонеђарзи изолдоп
 или инбор ,канз интинтшаз ,мелбма ,брг игурд вакакин
 олиб визан или еми итин ,ледом или карозу ,гиж инжулсу

гоамс мисо ејицутитсни егурд ејок   онсондо ,аралутит
 .ењербодо овкат оад ралутит еј амијок ацил хинзар  

 
.8   ус анолате ебертопу уделгоп у ањечинаргО

:аћеделс  
 амиволсу мијок доп и ок ичулдо ад аралутит оварП )1
 еватсдерп енавозидраднатс и нолате ититсирок ежом

;умењ у абрг  
 анланоизнемиД )2  анасинифед ус ајок ,ањечинарго

 еничилев енетшупод енламиним уделгоп у овичуљкси
:от и ,убертопу ундраднатс аз абрг ејицкудорпер  

-  8 ењамјан :уватсдерп унларенил аз mm   41 и енириш mm  
инвонсО( енисив -  02 онсондо ,)брг илам mm   03 и енириш

mm   инеришорП( енисив  .)брг  
-  8 ењамјан амиљоп минтсартнок ас уватсдерп аз mm  

 11   и енириш  mm инвонсО( енисив -  02 онсондо )брг илам
mm   03 и енириш mm  ,)брг инеришорП( енисив  

-  8 ењамјан увитаген у уватсдерп аз  mm  11 и енириш mm  
инвонсО( енисив -  31 онсондо ,)брг илам mm  и енириш   81

mm  .)брг инеришорП( енисив  
 ан омас есондо ес ањечинарго анланоизнемид авО
 еј ајицкудер аљаД .анолате ењавокудорпер онткерид
 екчидларех ањаваћшорпу андохтерп зу омас аћугом
 итсонсалгас ежелдоп ила ,онељовзод еј отш ,ејицизопмок

 .анагро гонжелдан  
лгоп У  еничилев енетшупод енламискам уде

 ус инвадорем убертопу ундраднатс аз абрг ејицкудорпер
,ањечинарго гокстетсе имујиретирк омас  

 аралутит оварп авемузардоп ејок ,ењечинарго окстесЕ )3
 оп ,минадварпо инецорп ејок амивејачулс у ад

увонсо ан или удус моневтспос   гончуртс гонељвабирп
 у или инилец у анолате убертопу иловзод ен ,ањељшим
 делсу унеман унтеркнок аз амиволед минидејоп
 амујиретирк хикстетсе хинвиткејбус ањаваљоводазен

 .аралутит  
 аралутит оварп авемузардоп ејок ,ењечинарго окчитЕ )4

 ејок амивејачулс у ад  оп ,минадварпо инецорп
 гончуртс гонељвабирп увонсо ан или удус моневтспос
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 у или инилец у анолате убертопу иловзод ен ,ањељшим
 делсу унеман унтеркнок аз амиволед минидејоп
 брг иб емок у мотскетнок микчите ас итсонсалгасен

.нећширок оиб енитшпО  
 
9  .  ватсдерП  угом ес ејок хино нав амадотем абрг е

 итиб угом анолате монемирп монткерид итасинифед
:ећеделс  

:инвар у аватсдерп антизопмоК  
  

 .мењариварг изолдоп јонлатем аН )1  
 икснолате ес итсирок модотем миво ењавизакирп аЗ

ватсдерп или ањаљватсдерп гонраенил драднатс  ас ањаљ
:еткнасартеп удотем оп моруфарш мокчидларех  

.мењарилјаме изолдоп јонлатем аН )2  
 икснолате ес итсирок модотем миво ењавизакирп аЗ
 .ијоб у или амиљоп минтсартнок ањаљватсдерп драднатс
 )ејинил( жетрц ,апит гокснозаолк ењарилјаме еј окилокУ

п итиб ежом  .јт ,аљоп ејилећ модиз минлатем нељватсдер
 У .ељоп или ајоб оак итаритерт аром ен ес ајинил
 ејоб онсондо ,алатем ејоб енвонсо до итсонсиваз
 ититсирок ес ежом ајоб авкат ,алатем енишрвоп енеђарбо
 анчилс отизарзи еј ока орберс или оталз аватсдерп ад

моп ијоб .алатем хитуне  
.ончиазоМ )3  

 икснолате ес итсирок модотем миво ењавизакирп аЗ
 ан моризбо С .ијоб у абрг ањаљватсдерп   драднатс
 ежом окшет ајицатерпретни анчиазом ес ад уцинењич
 монозалб ас ејицатерпретни тсонеђелсу ,итавозидраднатс

с ејуђрвту ад аберт абрг   .ајисимок анчурт  
молитскет и мојиресипаТ )4 . 

 ираднатс ивс ес етсирок модотем миво ењавизакирп аЗ
 тсонеђалксу а монолате инећавхубо ањавизакирп
 амимујиретирк микстетсе и монозалб ас ејицатерпретни

  .ејисимок енчуртс мовтсдерсоп ес ејуђрвту аралутит  
тсалП :аватсдерп антизопмок анчи  

 енеђердо( еватсдерп ентизопмок енчитсалп етсрв евС
 до инењичан ифељер и ифељераб ,ејиресипат етсрв
 аривко навзи езалзи )алајиретам хинегомохен хинзар
 тсонеђалксу ес ап ,монолате енасипорп ејицазидраднатс

онозалб ас ејицатерпретни  амимујиретирк микстетсе и м
  .ејисимок енчуртс мовсдерсоп ејуђрвту аралутит  

 аватсдерп анжартиВ  
 микснолате ас ејуђалксу уливарп оп ес жартиВ
 с митуђеМ .ијоб у абрг ањаљватсдерп модраднатс
 ујицидарт и адар укинхет ,ажартив удорирп ан моризбо

ив хикчидларех  ењајотсоп ес ицинхет јово у ,ажарт
 ајоб уделгоп у а ,еширелот ајинил хинвиткуртснок
 амајицкес минбесоп аљоп ењаримроф и ес атавхирп
  .ејицкес ендеј ратуну ењејоб онбесоп и алкатс гонејоб

 микстетсе и монозалб ас ејицатерпретни тсонеђалксУ
утит амимујиретирк   .ајисимок анчуртс ејуђрвту арал  

 аватсдерп анфељеР  
 хинфељер етсрв евс евиљтавхирп ус упицнирп У
 онлечаН .алајиретам хинегомох до абрг автсдерп
 ас абрг моватсдерп мокснолате ас ес ишрв  ењавиђалксу
 у ањавиђалксу ат уделгоп мово у ус ила мокнес монечаб

мод  автступу а ,анзевабо анозалб ањавотшоп уне
 авкакин ејотсоп еН .анзевабоен  аругиф и аљоп анамтерт
 еј ајоб анемирП .алајиретам уделгоп у ањечинарго
 ,итсирок ајоб ес ока ,митуђеМ .анзевабо ејин ила ,аћугом

с окА .уфељер мовотич ан  онделсод итинемирп ес аром  е
 јокчидларех ујаравогдо ад еј онљежоп ,илатем етсирок
 ујоб еј онетшупоД .ирутскет и ијоб оп ијицакидни
 или мењадзарб ,еткнасартеп модотем итаритерпретни

 или миксрабзер ,миксраселк мигурд онсондо ,мењавокип
 ењазитсоп ујаваћугомо ијок амакинхет микслатем

ок  тсонеђалксУ .ајоб ањаљватсдерп гокчидларех ејицневн
 амимујиретирк микстетсе и монозалб ас ејицатерпретни

  .ајисимок анчуртс ејуђрвту аралутит  
 аватсдерп анротсорп антизопмоК  

 ејок абрг аватсдерп хинротсорп хинтизопмок етсрв евС
емок и енаритиц онбесоп усин  ,уналч мово у енасиратн

 ,ејицалатсни енсолтевс ,есипаз ексфарголох овичуљку
 итсонеђалксу илортнок ужелдоп ,ончилс и ејицкејорп
 амимујиретирк мисктетсе и монозалб ас ејицазилаер

  .ејисимок енчуртс мовтсдерсоп аралутит  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕВАТСАЗ ЕЊАЦИТСИ  
 

.01   миво ес ујуђрвту еватсаз екитсиреткарак екчизиФ
.мовтступУ  

.11   ус  еватсаз иволгу ивс 4:6 ус еватсаз ејицропорП
.`09 оп до  

 итиб ујаром еватсаз )сревер и срева( ејчилан и ециЛ
 утетилавк у ењапутсдо онетшупоД .атетилавк гончилс

ањапматш док асревер и асрева  .%5 итизалерп ежом ен  
.21   мићеделс у ејуђарзи уливарп оп ес аватсаЗ

:амајизнемид микспит  
)1   31 х 02  :еватсаз енотс аз mc , 
)2   001 х 051 :еватсаз ексрејиретне аз mc   ,  
)3   х 002   )ећејотс ондоболс( еатсаз ексрејиретске аз

031 mc 061х042 , mc , 
)4   еватсаз ексрејиретске аз  х 06 :)адарг ајицарокед(

 04 mc  08 х 021 , mc  .  
 хинлаутневе зеб и ентежнам зеб енедеван ус ејизнемиД

.асер  
 мигурд у и итидар угом ес екилирп ензар аз еватсаЗ
 о мокулдО онасипорп от еј окак иремзар у а ,амајизнемид

.цавељоБ енитшпо иватсаз и убрг  
.31  траднатШ  002 до мићев ен  амајизнемид у идар ес а

 002 х mc  021х021 до мињам итин .mc    
 зи ејизнемид у итанучару усин есер и антежнаМ

.аватс гондохтерп  
14.  до ес ујуђарзи урејиретне у ењацитси аз еватсаЗ

 ајипу ен ајок енинакт екчитетнис екшет ењдерс од екал
мирп итин  .удов а  

15.  еватсаз аљпок и алобрај екитсиреткарак екчизиФ
:иделс окак енасинифед ус  

 или лобрај ан онварпсу итив и итацитси аром ес аватсаЗ
.еватсаз ритнејиро аљватсдерп ељпок или лобраЈ .ељпок  

 ачасон ас еватсаз ењејив и ењацитси еј онењарбаЗ
 гонељватсоп  или лобрај ан усондо у молгу миварп доп

 у ицровоп у исон аватсаз ес адак и ес ока омаС .ељпок
 имроф у ењацитси овогењ ес аваљовзод ,урејиретске
 ад авемузардоп ес момурабал доП .евгурох или амурабал
 доп ијотс ељпок ан усондо у еватсаз часон инлатнозирох

арп  ејок ељпок ан усондо у унетна ејузарбо и ,молгу мив
 ад авемузардоп ес мовгурох доП .атсрк мулубитап еј
 доп ијотс ељпок ан усондо у еватсаз часон онлатнозирох
 мејарк миндеј ељпок от ан ес ићујавањолсо молгу миварп

.алознок оак  
16. ејиретне у ејив ес аватсаЗ  ан урејиретске у и ур

:аничан хићеделс до надеј  
- ,аљпок или алобрај гонлакитрев ас  

-  алобрај гонељватсоп осок или гонлатнозирох ас
,удиз ан аљпок или  

- улотс или умуртсор ан ачасон ас  
- .ицровоп у  

.улизов ан ачасон ас и итив ежом урејиретске у ес аватсаЗ  
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17. тсаЗ  ежом аљпок или алобрај гонлакитрев ас ес ава
 или миндеј шој ас апукс или )онељмасу( онлатсомас итив

.алобрај хиневтспос ас ујив ес ијок аватсаз хигурд ешив  
 унсачоп ан ес аљватсоп онлатсомас ејив ес ајок аватсаЗ

 до исиваз еватсаз ајицизоп ансачоП .ујицизоп  ајажолоп
 мисо ес адак ицилирп јокавс У .аљпок или алобрај
 аљпок или алобрај отсем ,аралутит брг и ежалзи еватсаз
 гејиратс угнар оп оак абрг инизилб јондерсопен у еј
 аљватсоп ес аралутит аватсаз брг ан усондо У .ањеманз

а ,абрг до унартс унсед икчидларех ан   брг еј ока
 аватсаз ес окА .абрг допси ондерсопен окосив нељватсоп
 онасинифед еј отсем овогењ абрг автсусирп зеб ејив

.ањавибз мосукоф минеђивдерп  
,едаргз уворк ан )1  

 иневтспос ами залзу ока ударгз у азалу гонвалг данзи )2
,ворк  

з у азалу гонвалг дерпси )3  азалу енартс евел ас ;ударг
 гонвалг инивосо у или изалу ејок ацил енартс до онаделг

;ударгз у залу и залирп атемо ен ад окат ила ,азалу  
 ,мојицкнуф еј ејок утсем ан едаргз улох монзалу у )4
 моксрејиретне ,мосиптан ,ајицакинумок мојицазинагро

гдо или модарбо немопс мићујараво -  мејжелебо
 или езалу ијок ено евс аз ејивиљдапујан оак онешалган

,аткејбо зи езалзи  
 еј ејич ацил атсем гондар енартс енсед ас амитенибак у )5

,утсем мот ак аделг ес ока евел ас онсондо ,тенибак  
и ,ециндес или евопукс еначевс аз амалас у )6  адиз дерпс

 ен ад окосив онљовод ,мујиротидуа тунерко еј емок ан
 аз мењатерк утнемом мондеј у ин нењолказ едуб
 онлартнец нељватсоп ,ијотсоп ока молотс микчиндесдерп
 ацварп зи онаделг алотс гокчиндесдерп до онсед или

,амујиротидуа  
укс еначевс аз амалас  у )7  ијотсоп ока ,ециндес или евоп

 енартс евел ас ,ецинровог дероп и ацинровог или муртсер
,онаделг адерпс акинровог  

 ењечимкат или  пукс  важрдо ес емок у уротсорп у )8
 утсем ан ,анитшпО љетиворкоп или ротазинагро еј ијич

ерп ;итсовиљдив оп ећујаравогдо еј ејок  атсем антнереф
 гово ,7  од   4  амакчат у оак ,мујиротидуа ијотсоп ока ,ус
 енлартнец ијицатнејиро амерп ,ијотсоп ен ока а ,аналч
 или ататлузер ењавиљвајбо аз арофамес ,енибирт ,ежол

;атетироирп моделсодер  мит ,ончилс  
бжолзи аважрдо ес емок у уротсорп у )9  анчилс или а

 мовтсљетиворкоп доп или ијицазинагро у ајицатсефинам
 иневтспос ами залу ока  азалу гонвалг данзи ,енитшпО
 у ајиротсорп до еврп аводиз до гондеј дерпси или ,ворк

;аважрдо ајицатсефинам атунемоп ес амијок  
авогдо ејок утсем могурд мок олиб ан )01  увтснајотсод ар

  .амабертоп минралокоторп онељволсу еј или енитшпО  
 шој ес апукс аљпок или алобрај ас ејив аватсаз ес окА
 енитшпО амајиротсорп у аватсаз ешив или мондеј
 мокавс дан овтсневрп ами цавељоБ енитшпо аватсаз

тит гнар ан аризбо зеб моватсаз могурд  адак мисо ,аралу
 отсем онсачоп апутсу аголзар хинралокоторп зи ес

;атсог увтсјовс у аралутит гогурд гокен иватсаз  
18.  анолате ебертопу уделгоп у ањечинаргО

 мијок доп и ок ичулдо ад аралутит оварп ујаљватсдерп
навозидраднатс и нолате ититсирок ежом амиволсу  е

;умењ у еватсаз еватсдерп  
 

 ЕНИТШПО ЕВАТСАЗ И АБРГ АБЕРТОПУ
ЦАВЕЉОБ  

19.  инагро етсирок уливарп оп цавељоБ енитшпо брГ
 у ацвељоБ ејицагалед и ицинватсдерп инчинавз ,енитшпо

рвс енебжулс х .мовтступу миво јонасипорп имроф у и е  

 енитшпо абрг убертопу ан оварП  енсем ујами цавељоБ
 имроф у и ехрвс енебжулс у енитшпо ециндејаз

  .мовтвступу миво јонасипорп  
 и аћезудерп анвај етсирок ад угом цавељоБ енитшпо брГ
 ехрвс енебжулс у анитшпО чавинсо еј ијич ебжулс енвај
 инвалг оак или  мовтступу миво јонасипорп имроф у и

е  ,амаканзо минебжулс миневтспос мијовс у тнемел
 ад инзевабо ус ујачулс мок у ,амивобрг или амимелбма
 ењешер и јажрдас ан ењербодо ондохтерп евабирп

.ањеманз хитунемоп  
 енитшпо брг ититсирок угом ацило анварп алатсо авС

 ондохтерп евабирп от аз ад моволсу доп  ењербодо
.енитшпО аћев гокснитшпО  

02 .  ејив ад еј анзеабо цавељоБ енитшпо уватсаЗ
 екснитшпо ,инагро инењ ивс и ујив ад угом а ,анитшпО
 и аћезудерп анвај авс и инагро ивохињ и ециндејаз енсем

.анитшпО чавинсо еј ијич ебжулс енвај  
21. шпо уватсаз ејив анитшпО  цавељоБ енит

.хињ дерпси или амиткејбо мијовс ан онвендокавс  
22.  ан ејив и ечитси ес цавељоБ енитшпо аватсаЗ

 и ењацитси аз молокоторп митшпо ас удалкс у улобрај
:аватсаз ењејив  

 ока мисо ,ацнуС аксалаз од аксалзи до ејив ес аватсаЗ )а
у ,нељтевсо онбесоп еј   ;атас 42 итив ежом ес ујачулс мок

;илгам и идогопен оп ејив ен ес аватсаз  
 ацил ;онагал атшупс а ,озрб лобрај ан ежид ес аватсаЗ )б
 ончилод итиб ујаром уватсаз ујатшупс или ужид ајок
 и ућшонљибзо ас итаљвабо оасоп јат и аневедо

;мовтснајотсод  
ину у ациЛ )в  ес ајок иватсаз вардзоп инјов ујадо имроф

 уливиц у ацил код ,атшупс ес ајок иватсаз и ежид
 мецил ес игурд и индеј и ;онрим ићејотс ујадо вардзоп

;атшупс или ежид ес ајок иватсаз ућерко  
 ан ес ежид “аљпок алоп„ ан ечитси ес ајок аватсаЗ )г

оак ахрв од лобрај   од атшупс онагал митаз а ,“б„ доп
 ан ес ад ејатсо или митаз ап ,алобрај ениволоп енисив

.алобрај ас атшупс онагал или ,ејив умењ  
23.  ерутајиним оак ујуђарзи ес еватсаз енотС

 инрутајиним оак или ,уљпок ан етунатси ециватсаз
т ас удалкс у ес ечак а ,мурабал  .42 аналч .3 и .2 амакча

.автступу гово  
 еј анголана аватсаз хинотс ањаљватсоп ајихрарејиХ

.амиљпок или амилобрај ан аватсаз ањацитси ијихрарејих  
24.  ас гечвок ан ес цавељоБ енитшпо аватсаЗ

 тсачоп антрмсоп ејадо ес емок ацил амицатсо минтрмсоп
окат аљватсоп   монивосо ас апалкоп еватсаз анивосо ес ад

.агечвок  
 аром и олт итунридод емс ен гечвок ан анежолоп аватсаЗ
 ас итинолу и итивас оневтснајотсод и овиљжирб ес

.голунимерп ејицизопед енчанок ерп агечвок  
 

 ОАК ЕНИТШПО ЕВАТСАЗ И АБРГ АБЕРТОПУ
АЗЕН АЛЕД ИЛИ АСАРКУ АКАНЗ ГОНЕЋИТШ  

 
25.  оак ититсирок ежом ес цавељоБ енитшпо брГ

 зи амиволсу доп аканз гонећитшазен оед или сарку
 енитшпо еватсаз и абрг ититшаз и ибертопу о екулдО

.цавељоБ  
јиретирк инвонсО у  нагро инжелдан ећ емок оп им

бертопу аз ањербодо уњавад о итавичулдо :ус абрг у  
 килбо игурд или овтсљетиворкоп ,овтсрознопС )1
 или ијицатнелпми ,уњарицини у енитшпО ањавожагна
 ес едг ,итсонвитка или аткејорп гонеђердо ијицоморп

.ањеманз хинењ мењациси арифортсопа ацвељоБ ећшечу  
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гулсу и ебор атетилавк ањазидоп ејицалумитС )2  зорк а
 ад егулсу уцоавад или учађовзиорп аварп ењавад

.ањанзирп гонвај утсрв оак ањеманз акснитшпо ибертопу  
 ,етевсорп ,ерутлук унемод у ацвељоБ ењаригапорП )3

 ,едервирп и атропс ,амзирут ,екуан  
.абрг аралутут оварп оноицерксиД )4  

26. о ежарт ијок иткејбуС  и абрг убертопу аз ењербод
 онламиним ећ ијок ветхаз усендоп ад ус инжуд еватсаз

:ећеделс итаважрдас  
аветхаз ацоисондоп визан или емИ )1  

 ес мојок тсонталед аз ејицартсигер унидог и усердА )2
;уцил монварп о идар ес ока ,иваб  
п вогењ и ацил гонровогдо емИ )3  ,уцил монварп у јажоло

 аз .лс и непетс иксмедака ,умерпс унчуртс онсондо
;ветхаз исондоп ејок ецил окчизиф  

 ибертопу ан оварп ижарт ес ујок аз унеман утичирзИ )4
;иватсаз или / и абрг  

;ењербодо ижарт ес ијок ан коР )5  
тсем ,ебертопу ничан ,ењешер онвокиЛ )6  / и ебертопу о

 енитшпо уватсаз или / и брг зу јажрдас ићетарп или
;цавељоБ  

 ес ећ ијок зу тскет ићетарп или волсандоп ,волсаН )7
;аватсаз или/и брг итарицилпа  

 жарит :адовзиорп ајицазилајицремок уњатип у еј окА )8
.ејадорп ничан и отсем ,адовзиорп  

к иткејбуС  оп цавељоБ енитшпо уватсаз или брг иб ијо
 енебжулс нав илитсирок уњербодо монејибод
 ондохтерп ад ус инжуд анолате зи ејицатерпретни
 ујок аз ејицатерпретни ењешер онједи ујаритнезерп

.тсонсалгас ежарт  
 анагро гонжелдан до инецо ежелдоп ењешер овкавО

аралутит . 
:ан итавонсаз унецо ујовс ећ аралутит нагро инжелдаН  

- ,анозалб гонеђрвту ањаважрдирп умујиретирк  
-  итсонварпси екчидларех умујиретирк

 уголдерп оп еватсаз или / и абрг ејицатерпретни
,аветхаз ацоисондоп  

- ,аголдерп итсондерв екстетсе мујиретирк  
- опо умујиретирк ,ајажрдас гећетерп итсонутр  
-  авитом енемирп атсем итсондогоп умујиретирк

,еватсаз или / и абрг  
- .угулдерп о акситу гондоболс гетшпо умујиретирк  

 итенод ећ нагро инжелдан ,енецо евкат до ићезалоП
 амерп а ,ањербодо уњајибдо или уњавад о ењешер

 екулдО амабдердо  и цавељоБ енитшпо иватсаз и убрг   о
автступУ гово  

.72   гово зи итсонсалгас ењавад аз нажелдан нагрО
 .ећев окснитшпО еј автступУ  

.82   цавељоБ енитшпо еватсаз или / и абрг абертопУ
 иватсаз и убрг о екулдО амабдердо онторпус и навзи

упУ гово и цавељоБ енитшпо  ес артамс автст
.мобртопуолз  

АБДЕРДО АНШРВАЗ  
.92   анад до анад гомсо уганс ан апутс овтступУ овО

.“цавељоБ енитшпо утсил монебжулС„ у ањавиљвајбо  
 

60:јорБ - 86 90/ - 8/II  
,цавељоБ  .11 .81 енидог .9002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  

 
 
 
 
 

АКИНДЕРУ АКВАРПСИ  
.1  с У  инартс ан унидог.9002 аз 5 .рб утсил монебжул

 141 мејорб минер доп ,01 –  у лубмаерп и  уњавад о екулдО
 ијиротирет ан атакејбо и аротсорп гонволсоп пуказ

 цавељоБ енитшпо дерпси  ,''ејибрС екилбупеР„   ,59/35 .рб
)79/23 ,69/45 ,69/3 „ ијотс ад аберт ,“ лч увонсо аН  .5 ана

инијовс у амивтсдерс о анокаЗ   ејибрС екилбупеР
кинсалг инебжулС''(  “  ,  

.2   ајам .80 до унидог.9002 аз 5 .рб утсил монебжулс У
цинартс ујжондоп у енидог.9002 е до аманартс ан   2 .рб  од

 ,02 .рб  отсему „Бр 4 јо “   ијотс ад аберт „Б 5 јор “  
 
 
 
 

169 
вонсо аН  .лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч у

 анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил
2 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 6 1 . 1 002 . 9  .

 еј аленод ,енидог  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 аз утеџуб о екулдО уњешрвзи о јатшевзИ ес ајавсУ
 .9002 .10 .10 до доиреп – .енидог .9002 .90 .03  

 
II  

 ,енитшпо укиндесдерП :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра и атеџуб ебжулс уцоидовокур  

 
60 :јорБ - 96 002/ 9- /I 2 

2 ,цавељоБ 6 1 . 1 002 . 9 енидог .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
071  

 аналч увонсо аН  .81  и  .03  јонлакол о анокаЗ
 иварпуомас ''( бжулС кинсалг ине  ејибрС екилбупеР  ,''  јорб

 4002/531 ,4002/33 ,2002/9  и 6002/26 - рд  . ноказ  )  аналч и .93   
 атутатС цавељоБ енитшпО  ''( тсил инебжулС   енитшпО

80/1 .рб ,“цавељоБ ,)   анитшпукС цавељоБ енитшпо  ,  ан
до ициндес  јонажр   .11 .62 .9002  енидог  , еј аленод  

 
 У Л Д О У К  
 ЕЈИГЕТАРТС УЊАЈАВСУ О  ГОВИЖРДО  АЈОВЗАР

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 

 налЧ 1 
 ајигетартС ес ајавсУ  енитшпО ајовзар говижрдо  

.цавељоБ  
 ејигетартС тскеТ  говижрдо  ајовзар  цавељоБ енитшпо  еј
екулдо оед инватсас . 

 
 налЧ 2 

 ејигетартС ењеђоворпс и ењаватшевзи ,ењећарп аЗ
рдо  ес ејужудаз цавељоБ енитшпо ајовзар говиж

.јовзар иксмоноке инлакол аз ајиралецнаК  
 

 налЧ 3 
 ејигетартС ањеђоворпс и ањећарп ујицанидроок аЗ

 говижрдо  ајовзар цавељоБ енитшпо  ес ејужудаз  

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

КИНДЕРУ  
ћивортеП валсироБ р.с  ,  

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  



                                                     цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                                                                         10   енидог.9002 рабмецед  

      анидог II                                                             8 јорБ                                                                                                                                                               .ртс    8 

 акиндесдерп мењешер навонеми мит иноицанидрооК
20 енитшпо - 8002/12 -  II  до енидог .8002.11.31 . 

 
 налЧ 4 

 хинасинифед итсонвитка хинчанидејоп ењеђоворпс аЗ
  цавељоБ енитшпо ајовзар говижрдо ијигетартС у

 и аћезудерп анвај ,ањељедо акснитшпо ес ујужудаз
 аз хинеђрвту амузаропс хиксрентрап увонсо ан ,евонатсу

тсонвитка унчанидејоп укавс . 
 

5 налЧ  
 у итивајбо укулдО '' бжулС е  утсил мон  енитшпо

.“цавељоБ  
 

јорБ  : 60 - 9002/96 -I 3/  
 .11 .62 ,цавељоБ 002 9  . енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

71 1 
 о анокаЗ .64 аналч и .9 ватс .53 аналч увонсо аН
 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ињдаргзи и уњариналп

)90/27   инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 .лч и
 ондохтерп оп а ,)8002/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил
 енитшпо евоналп аз ејисимоК уњељшиМ монељвабирп
 енитшпо анитшпукС ,енидог .9002 .11 .42  до цавељоБ

 анад јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .11 .62  ,енидог .9002
онод ис  

 
У  К  У  Л  Д  О  

цавељоБ енитшпо аналп гонротсорП идарзи о  
 

.1 налЧ  
  аз аналп гонротсорП идарзи ес апутсирП

 инротсорП :утскет мељад у цавељоБ енитшпо ујиротирет
.налп  

 
.2 налЧ  

  ењавиђердо еј аналп гонротсорП ањешонод љиЦ
и итсонталед јовзар аз ацинремс   и оак анишрвоп унеман

 ијиротирет ан јовзар инремонвар и ивижрдо аз еволсу
.цавељоБ енитшпо  

 
.3 налЧ  

  енитшпо ујиротирет атавхубо налп инротсорП
:цавељоБ  

 -  енитшпо ексратсатак еђеморт до ењичоп ацинарг
цавонабраШ ОК и ћинсО ,цавокармуС -  еди ,роБ анитшпо

рг  укотси амерп ћинсО енитшпо ексратсатак моцина
 ,комиТ инрЦ у екер екћинсО аћшу од комиТ инрЦ мокер
 микснитшпо ас акесерп од укотси амерп ећерк ес ељад
 аљватсан и мокер мокћинсО и 1/42411 .рб .ПК метуп
 ас акесерп од 2/42411.рб.ПК метуп митаз ,метуп митси

баБ  митаз ,ацинарг аљватсан ес мијок мокотоп миксноЈ а
 од угуј амерп 1/369 .рб .ПК моцинарг мончотси аљватсан
 аљватсан ацинарг мојок 52411 .рб .ПК атуп гокчиндејаз
 ,0065 ,8955.рб.ПК ас енартс енчотси од укотсиогуј амерп

8065 ,7065 ,6065 ,5065 ,4065 ,3065 ,1065  .рб.ПК атуп од .
 митаз а ,метуп минедеван котси ан аљватсан едг ,91411
 ,3165 ,2165 ,1165 .рб.ПК угуј амерп амацинарг минчотси
 ећеркс мијок 62411 .рб.ПК атуп од ,6165 ,5165 ,4165
 ,1085 .рб.ПК амацинаг минчотси митаз а ,удапаз амерп

5 ,6085 ,5085 ,3085 ,2085  ,3285 ,2285 ,8185 ,7185 ,8085 ,708

 ,акотоп говонелиМ од мокотоп мињиС ељад ап ,5285
 од удапаз амерп еди ацинарг мокотоп мивонелиМ митаз
 .рб.ПК од угуј амерп аљватсан мијок 72411 .рб.ПК атуп
 од 82411 .рб.ПК метуп аљватсан и атавхубо ујок 46101

ецинарг енжуј   удапаз амерп аљватсан и 1/3469 .рб.ПК
 ,6469 ,4469 ,2/3469 ,1/3469 .рб.ПК амацинарг минжуј
 ,7669 ,4669 ,3669 ,2669 ,1569 ,0569 ,9469 ,2/7469 ,1/7469
 ,3869 ,1869 ,0869 ,9769 ,8769 ,7769 ,6769 ,2769 ,9669 ,8669

,4179 ,1179 ,0179 ,8079 ,7079 ,4079 ,0079 ,9969   ,90201
 ,05401 ,32201 ,12201 ,51201 ,41201 ,31201 ,11201 ,01201
 ,77401 ,27401 ,76401 ,66401 ,46401 ,36401 ,75401 ,25401
 ,78401 ,68401 ,1/48401 ,2/48401 ,38401 ,28401 ,87401
 адно ап ,92411 .рб.ПК метуп аљватсан митаз ,88401

 мокотоп ап ,22411 .рб.ПК мокотоп  митаз ,32411 .рб.ПК
 атуп гонланоигер од 02311 .рб.ПК метуп еди ацинарг

нићараП -  едг укотси амерп аљватсан митси и рачејаЗ
 гокснитшпо од цавобрВ анитшпо аксратсатак ењичоп
 митаз а ,укотси амерп аљватсан ијок 5126 .рб.ПК атуп

1 ,4331 .рб.ПК амацинарг минчотси  ,7431 ,1/6331 ,533
 ,7641 ,6641 ,0541 ,9441 ,5531 ,6531 ,7531 ,9431 ,6431 ,8431
 ,2841 ,0841 ,9741 ,6741 ,5741 ,4741 ,3741 ,2741 ,1741
 хинчотси од удапаз амерп ћичвобрВ мокотоп митаз
 ,1/6351 ,2151 ,1151 ,6051 ,3051 ,2051 ,1051.рб.ПК ацинарг

,7351 ,9251 ,5351  1816 .рб.ПК метуп ,0451 ,9351 ,8351   од
 ,9995 ,8995 ,2/6995 ,4551 ,5451 .рб.ПК ацинарг хинчотси
 митаз ап ,2306 ,9206 ,8006 ,5006 ,2006 ,1006 ,0006
 .рб.ПК ецинарг енчотси од ацилагеН мокер аљватсан

,2/7416 ,5416 ,3316 ,3/9216 ,0316 ,2/6216 ,5216 ,4216 ,3216  
 ацилагеН екер од 8516 и 6516 ,3516 ,0516 ,9416 ,8416
 ОК у мокер мотси аљватсан ацивечаБ ОК од еди мијок
 атавхубо ,9261 .рб.пК мозај еди ацинарг митаз ацивечаБ
 .рб.ПК амацинарг минчотси аљватсан ељад и 8261 .рб.ПК

037 .рб.ПК мокотоп митаз ,5532 ,8432 ,7432  ап ,4
 ,8732 ,2732 ,4732 ,6732 ,5732 .рб.ПК амацинарг минчотси
 ,6242 ,5242 ,1242 ,0242 ,9142 ,2242 ,4242 ,3242 ,8142 ,7732
 ,8362 ,7362 ,7342 ,6342 ,5342 ,1/3342 ,2/3342 ,7242 ,2442
 ,0652 ,1862 ,0862 ,9762 ,7662 ,9662 ,0762 ,5662 ,4662 ,9362

итаз ,2652 ,1652  минчотси ,0937 .рб.ПК метуп м
 миндапаз адно ап ,4656 ,3656 .рб ПК амацинарг
 ,1937 .рб.ПК метуп митаз ,7656 ,6656 .рб.ПК амацинарг
 ,2937 .рб .ПК метуп ,4066 .рб.ПК моцинарг монжуј
 амацинарг минчотси ,7266 .рб .ПК моцинарг монжуј

366 ,1366 ,0366 ,9266 .рб.ПК  ,2076 ,1076 ,8966 ,9966 ,3
 ,4686 ,3686 ,1/6176 ,5/6176 ,4176 ,5176 ,3176 ,2176 ,1176
 ,6396 ,2396 ,4396 ,5396 ,5986 ,3986 ,1986 ,0986 ,6686 ,5686
 ,4596 ,3596 ,1596 ,1/0596 2/0596 ,9496 ,1496 ,4496 ,3496

 ,1817 ,0817 ,9717 ,8717 ,6717 ,3717 ,2717 ,7596 ,6596  ,2817
 ,8227 ,7227 ,6227 ,5227 ,8817 ,7817 ,6817 ,5817 ,4817 ,3817
 ап ,3427 .рб.ПК метуп митаз ,2427 ,1427 ,8327 ,2327 ,9227
 .рб.ПК метуп ,5427 ,6427 ,7427 .рб .ПК амацинарг минжуј
 од 2627 ,1627 ,0627 ,9527 .рб.ПК амацинарг минжуј ,1737

 орбоД ОК ас ецинарг  ОК зорк еди ацинарг митаз ,ељоП
 ,8092 ,9092 .рб .ПК амацинарг минчотси ељоП орбоД
 .рб.ПК ацинарг хинчотси од 3468 .рб.ПК метуп ,5092
 микснитшпо ,1147 ,0147 ,8047 ,7047 ,6047 ,5047 ,4047

 цавељоБ атуп гонланоигер од 5468 .рб.ПК метуп – 
ватсан емињ и цавежањК  гокснитшпо од угуј амерп аљ

 ацинарг хинжуј од аљватсан ујок 0568 .рб.ПК атуп
 ,9058 ,0158 ,1158 ,2158 ,1458 ,8458 ,9458 ,0558 .рб.ПК
 аљватсан едг ,6848 ,7848 ,8848 ,6058 ,7058 ,8058
 митаз етшијуР ОК од 9468 .рб.ПК метуп микснитшпо

тшијуР ОК зорк еди ацинарг  амацинарг минчотси е
 ,2968 ,8868 ,7868 ,6868 ,4561 ,7561 ,8561 ,9561 .рб.ПК
 ,0178 ,8078 ,7078 ,6078 ,5078 ,1768 ,6968 ,5968 ,4968 ,3968
 моникуЛ митаз ,9439 .рб.ПК метуп митаз ,8178 ,7178

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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 ,6619 ,5619 ,2619 .рб.ПК ацинарг хинчотси од мокер
монжуј митаз ,7619   ,1/3897 ,9619 .рб.ПК   моцинарг

 и монжуј ,мокотоп микслерВ митаз ,1429 ,3177 ,1/0429
 монартс мондапаз ,2784 .рб.ПК монартс мондапаз

онилИ ОК од 1 .рб.ПК и 1784.рб.ПК  ,  еди ацинарг митаз
 едг 3114 .рб.ПК монартс мондапаз онилИ ОК зорк

уј ,овориМ ОК у изалерп  ,0116 .рб.ПК монартс монж
 ОК у аљватсан ацинарг едг ,овокуЛ ОК од ,8616 ,2116

696 ,0995 .рб.ПК моцинарг монжуј овокуЛ  ,2696 ,3
 мокотоп ,5886 ,8396 ,9396 ,1496 ,2496 ,5496 ,1/2995
 ОК ецинарг од 1/7486 .рб.ПК монартс монжуј ,ецлерВ
 риВ ивирК ОК у аљватсан ацинарг едг ,риВ ивирК
 ,14721 ,05721 ,54721 ,94 .рб.ПК монартс мондапазогуј

сан ацинарг митаз ,2797 ,82221 ,44221 ,61221  аљват
 моцинарг мондапаз митаз а ,удапаз амерп мокер монваР
 ,14921 .рб.ПК метуп аљватсан едг ,1797 ,2797 .рб.ПК
 од ,0661 ,0961 ,1961 .рб.ПК амацинарг миндапаз митаз

нићараП атуп гонлартсигам -  и ацесерп итси рачејаЗ
2 ,2/522 .рб.ПК амацинарг миндапаз аљватсан  ,2/422 ,1/42

 метуп митаз ,1/91 ,421 ,1/91 ,521 ,921 ,131 1/91 ,512
 ,1/91 .рб.ПК моцинарг мондапаз овоноп ап ,83921 .рб.ПК
 ецинарг енревес од ,73921 .рб.ПК метуп митаз 81
 монревес еди и ациналбаЈ ОК у изалерп едг ,1/1.рб.ПК

 ,енивогоБ ОК од 1 .рб.ПК монартс  изалерп ацинарг митаз
 едг  ,6001 .рб .ПК монартс мондапаз унивогоБ ОК у
 .рб.ПК амацинарг миндапаз .1 царогдоП ОК у изалерп
 митаз ,1 ,1801 ,1 ,2801 ,1 ,3801 ,1 ,4801 ,1 ,4483 ,5483
 ,9267 .рб.ПК љукиМ мокер 1 .рб.ПК моцинарг монревес

б.ПК ацинарг хиндапаз од  митаз ,698 ,798 ,898 ,998 .р
 ,2 ,6 ,488 ,288 ,788 ,298 ,398 .рб.ПК амацинарг минревес
 .рб.пК амацинарг минревес ,9367 .рб.ПК метуп митаз
 хиндапаз од 9557 .рб.ПК мокотоп митаз ,608 ,048 ,758
 минчитсиоревес митаз 1/577 ,087 ,1/977 .рб.ПК ацинарг

ПК амацинарг  ,967 ,077 ,277 ,477 ,1/577 ,677 ,3/577 .рб.
 од љукиМ мокер митаз ,757 ,2/657 ,2/067 ,467 ,567 ,867
 ,061 ,261 ,371 ,471 ,571 ,771 ,871 .рб.ПК ацинарг хинревес
 ,621.рб.ПК амацинарг минревес ,јеВ мокотоп ,821 ,731

нарг минчотси ,2367 .рб.ПК мокотоп ,6 ,91 ,71  амаци
 ,8752 ,7752 ,9752 ,0852 ,7552 ,2852 ,1852 ,7552 ,61 .рб.ПК
 .ПК метуп ,7652 ,9652 ,0752 ,1752 ,3752 ,4752 ,6752
 ,9435 ,6435 ,0825 .рб.ПК амацинарг минчотси ,0467.рб
 ,7735 ,5735 ,6735 ,4735 ,2735 ,0735 ,2635 ,1635 ,1/0535

8735 .рб.ПК амацинарг минчотси  ,4935 ,0935 ,0835 ,9735 ,
 метуп минланоигер ,0245 ,5045 ,4045 ,3045 ,1045 ,0045

цавељоБ -  и итси ацесерп митаз ,ањаБ акчавотсерБ
 ,01 .рб.ПК амацинарг минревес .2 царогдоП ОК у изалерп
 амацинарг минревес митаз ,41511 .рб .ПК метуп ,1

502 ,402 ,202 ,791 .рб.ПК  ,562 ,462 ,1/262 ,312 ,112 ,902 ,
 митаз 672 ,1/572 ,3/372 ,272 ,172 ,072 ,962 ,862 ,762 ,662
 .рб.ПК амацинарг минревес митаз ,51511 .рб.ПК метуп
 ,833 ,733 ,1/133 ,2/133 ,923 ,823 ,223 ,2/323 ,2/523 ,913

туп ,163 ,063 ,953 ,073 ,753 ,053 ,843 ,543 ,043 ,933  ме
 миндапаз ,60511 .рб .ПК мокотоп  ,61511 .рб.ПК
 ,904 ,014 ,114 ,504 ,404 ,1/304 ,104 ,893 .рб .ПК амацинарг
 ОК у ацинарг аљватсан и цавокармуС ОК ецинарг од ,804
 аљватсан и укер укстолЗ ацесерп едг цавокармуС

2 ,0312 ,5312 ,6312 .рб.ПК амацинарг минревес  ,921
 ,2411 ,1411 ,5411 ,6411 ,3212 ,1/4212 ,5212 ,6212 ,2/4212
 ,4111 ,5111 ,6111 ,4518 ,2211 ,4411 ,9211 ,0311 ,4311 ,5311
 ,7901 ,8901 ,9901 ,0011 ,1011 ,5011 ,6011 ,2111 ,3111

толЗ туп ацесерп -  минревес аљватсан ,цавокармуС
401 ,6401 ,7401 .рб.ПК амацинарг  ,2401 ,3401 ,4401 ,5

 ,4101 ,5101 ,9101 ,0201 ,1201 ,6618 ,2301 ,3301 ,8301 ,9301
 ,179 ,279 ,379 ,479 ,1/3101 .рб.ПК амацинарг миндапаз
  метуп ,1 ,4 ,5 ,8 ,9 ,01 ,11 ,21 ,61 ,71,9518 ,0618 ,359 ,859

 ,34 ,53 ,13 ,03 .рб.ПК амацинарг минчотси ,1518.рб.ПК
 ,94  ,641 ,541 ,1/001 ,99 ,1/101 ,2/101 ,84 ,74 ,64 ,54 ,44 ,05

 минревес ,1/1618 .рб.ПК метуп ,951 ,851 ,061 ,151 ,051
 ,2/1618 мокотоп ,522 ,1/722 ,322 ,422 .рб.ПК амацинарг
 ,2618 метуп ,932 ,2/732 .рб.ПК моцинарг монревес

13 ,713 ,613 .рб.ПК амацинарг минревес  ,623 ,423 ,123 ,9
 амацинарг минчотси ,2518 .рб.ПК мокотоп ,233 ,033 ,723
 ,3/783 ,683 ,383 ,283 ,083 ,273 ,673 ,573 ,473 ,373 .рб.ПК
 минжуј ,3818 .рб.ПК мокотоп ,4/614 ,3/714 ,3/614
 ,3618 .рб.ПК метуп ,644 ,544 ,444 ,324 .рб.ПК амацинарг

ПК амацинарг минжуј  ,4618 .рб.ПК метуп ,775 .рб :
 ,2081 ,4081 ,6971 ,7971 ,1971 .рб.ПК  амацинарг минчотси
 ,7281 ,7381 ,3481 ,8481 ,9481 ,2181 ,1181 ,0181 ,8081 ,3081
 ,5181 ,2/6181 ,1/6181 ,7181 ,8181 ,9181 ,2281 ,3281 ,6281
 ,6823 .рб.ПК амацинарг минчотси ,8618 .рб.ПК метуп
 ,2/3033 ,1/3033 ,1033 ,0033 ,9923 ,8923 ,1/0923 ,9823 ,8823
 ,9563 ,2/3563 ,3/3563 ,7363 ,8953 ,2063 ,1063 ,0063 ,9953
 амацинарг минчотси ,9618.рб.ПК метуп ,2/3663 ,0663
 ,4/5004 ,1/5004 ,4004 ,0993 ,8893 ,5893 ,4893 .рб.ПК

 метуп ,1104 ,0104 ,2/5004 ,3/5004  метуп ,7718 .рб.ПК
цавокармуС -  .рб.ПК метуп ,0886 .рб.ПК цавонабраШ

 ћинсО ОК у изалерп едг комиТ инрЦ екер од ,6378 ,5378
 .ецинарг сипо течоп и еј елкадо  

 
.4 налЧ  

 акснитшпО еј аналп гонротсорП едарзи цалисоН
.цавељоБ аварпу  

отсорП идарзи ан иволсоп инчуртС  аналп гонр
 ићујаравогдо у онасипу еј ејок ућезудерп ес ећиревоп

.ањариналп гонротсорп аволсоп ењаљвабо аз ратсигер  
 удалкс у ес ећишрв аналп гонротсорП едарзи ењапутсУ

.еквабан енвај ујуђеру ес мијок монокаЗ ас  
 

.5 налЧ  
:аналп гонротсорп анижрдаС  

.1  со ензалоп ;аналп ударзи аз евон  

.2  ;ањатс гећејотсоп анецо  

.3   ас ајчурдоп гокснивеђарг ењаважелебо онбесоп
;ајчурдоп амацинарг  

.4   адарзи анеђивдерп еј ејок аз ејиротирет еволед
;аналп гокчитсинабру  

.5   аз ејиротирет еволед аз ањеђарг и ањеђеру аливарп
адарзи анеђивдерп ејин ејок  ;аналп гокчитсинабру  

.6   еволед аз атсем хинељесан ањеђеру закирп икстамеш
 гокчитсинабру адарзи анеђивдерп ејин ејок аз ејиротирет

;аналп  
.7   ајовзар гонротсорп ујицпецнок и епицнирп и евељиц

;еварпуомас енлакол ецинидеј  
.8   и ањеђеру ,етитшаз ејицизопорп и епицнирп  ајовзар

;аметсис хиндорирп и едорирп  
.9   и ајовзар гонротсорп ејицизопорп и ујицпецнок

 ,автшинвонатс ујицубиртсид  
;ибжулс хинвај и атсем хинељесан ежерм  

   и ајовзар гонротсорп ејицизопорп и ујицпецнок .01
;атшиљмез убертопу и итсонвитка ујицубиртсид  

  орп .11  хинруткуртсарфни ,ајаћарбоас јовзар инротс
 ас ењавизевоп и еруткуртсарфни енланумок ,аметсис

;можерм монруткуртсарфни монланоигер  
  .21  енланоицкнуф и еткепса енчинаргокерп и енланоигер

;езев  
 и хиндорирп ањеђерпану и ањеђеру ,етитшаз ерем .31

абод хинрутлук ;ар  
;аљесан хиксоес и хиксдарг сондо .41  

 ецинидеј јовзар инлајиротирет инремонвар аз ерем .51
;еварпуомас енлакол  
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 аналп гонротсорп ењавиравтсо аз етнемуртсни и ерем .61
 хиксналп хинтетироирп и еварпуомас енлакол ецинидеј

;атакејорп и ањешер  
рпс аз ерем .71  ецинидеј аналп гонротсорп ењеђово

.еварпуомас енлакол  
 еј унидерс унтовиж ан ајациту анецорп акшетартС

.аналп гонротсорп оед инватсас  
 

.6 налЧ  
 ићеделс ес ујуђрвту аналп гонротсорП ударзи аЗ

:ивокор  
-     аналп гонротсорП атпецноК ајадерп и адарзи

озинагро идар  ас удалкс у аналп елортнок енчуртС ањав
 ањечуљказ анад до анад 06 ,уњариналп о монокаЗ

;еквабан енвај укпутсоп монедеворпс о аровогу  
-  идар иварпу јокснитшпО алајиретам ајадерп

 гонротсорП атрцан ањавиђрвту акпутсоп ањавозинагро
ајавсу анад до анад 021 ,аналп ;аналп атпецнок ањ  

-  идар иварпу јокснитшпО алајиретам ајадерп
 51 аналп гонротсорП ањешонод акпутсоп ањавозинагро
 еварпсар енчуртс и адиву гонвај акатешрваз анад до анад

;аналп гонротсорП утрцан о  
-  у аналп гонротсорП атаробале телпмок ајадерп

игид и монголана  идар инитшпо ,укилбо монлат
 гонротсорП ањешонод анад до анад 51 ,ањеђоворпс

.цавељоБ енитшпо инитшпукС ан аналп  
 

.7 налЧ  
 мићејотсоп еј нељволсу ањешер гонламитпо робзИ
 ејок цавељоБ енитшпо амитсонћугом минјовзар и мењатс

рП едарзи укпутсоп у итидрвту ес ећ .аналп гонротсо  
 

.8 налЧ  
 зи ес ећидебзебо аналп гонротсорП ударзи аз автсдерС
 ас удалкс у  аровзи хигурд  зи  ,цавељоБ енитшпо атеџуб
 и ајицанод ,ињдаргзи и уњариналп о анокаЗ .93 моналч

.лс  
.9 налЧ  

 авашалго аналп гонротсорП атрцаН ањавиђрвту нокаН
нвај ес  утсил монлакол и “аброБ„ утсил монвенд у диву и

.цавељоБ енитшпО илбат јонсалго ан  и “комиТ„  
 у диву инвај ан ес ежалзи аналп гонротсорП трцаН
 .лу цавељоБ енитшпО амајиротсорп у анад 03 до уњајарт

.42 .рб арднаскелА аљарК  
 

.01 налЧ  
ончуртс и удиву монвај О  ајисимоК ес аратс илортнок ј

.цавељоБ енитшпО евоналп аз  
 еј ијок ,илортнок јончуртс и удиву монвај о јатшевзИ
 ећиничас ,аналп гонротсорП ањежолзарбо оед инватсас
 уктешрваз оп анад 51 ејинсакјан евоналп аз ајисимоК

.еварпсар енчуртс и адиву гонвај  
 

.11 налЧ  
 закирп икчифарг инвонсо еј екулдО ево оед инватсаС

.исонод налп инротсорП ес ејок аз ајчурдоп  
 

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

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  
60:јорБ - 96 90/ -  4/I  

цавељоБ .11.62 , енидог.9002  
 

АНИТШПУКС  ПО ЕНИТШ  ЦАВЕЉОБ  
 
 
 

71 2 
 и уњариналп о анокаЗ .6 ватс .512 аналч увонсо аН
 .93 аналч и )90/27.рб ,''СР кинсалг инебжулС''( ињдаргзи
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС )80/1.рб ,''цавељоБ

 јонажрдо ициндес 2 .11 .62 900 еј аленод ,енидог .  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 аналп гонларенеГ едарзи акпутсоп укватсан о

ацвељоБ  
 

.1 налЧ  
 еј ијок аз ,ацвељоБ аналп гонларенеГ едарзи капутсоП
 аз ејисимоК енартс  до аналп трцаН нејовсу и неђарзи
 у капутсоп ес аљватсан ,цавељоБ енитшпо евоналп

лкс  ињдаргзи и уњариналп о анокаЗ амабдердо ас уда
.)90/27.рб ,''СР кинсалг инебжулС''(  

 
.2 налЧ  

 налП визан у ес ањем ацвељоБ налп инларенеГ визаН
.цавељоБ отсем онељесан аз ејицалугер енларенег  

 
 .3 налЧ  

 гонабру ењариналп аз уртнеЦ :итиватсод укулдо увО
овзар  ај -  енитшпо евоналп аз ијисимоК ,даргоеБ

.ивихра и цавељоБ иварпу јокснитшпО ,цавељоБ  
 

.4 налЧ  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдо увО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 96 9002/ - 5/I  
,цавељоБ   .11 .62 енидог .9002  

 
АНИТШПУКС  ЕНИТШПО  ЦАВЕЉОБ  

 
 
 
 

371  
93 аналч увонсо аН  .лС ''( цавељоБ енитшпо атутатС .

 анитшпукС ,)8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил
2 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 6 1 . 1 002 . 9  .

 еј аленод ,енидог  
 

У К У Л Д О  
 
I 

02 аз авалпоп до енарбдо налп инвитарепО ес ајавсУ 01  .
.унидог  

 
II  

O С у итивајбо укулдО ув  енитшпо утсил монебжул
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 96 002/ 9- 6/I  

2 ,цавељоБ 6 1 . 1 002 . 9 енидог .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

 
 
 КИНДЕСДЕРП  

Г ћивомадА наро р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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71 3 1.  
 ''( амадов о анокаЗ .03 и .92 ,.72 ,.62 аналч увонсо аН
 и  )69/45 и 49/84 ,39/76 ,39/35 ,19/64 .рб ,''СР кинсалг.лС

 аналч 93 утатС . нитшпо тсил.лС''( цавељоБ  енитшпО ат e 
 ан  цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)8002/1.рб,''цавељоБ

 јонажрдо ициндес .9002 .11 .62  еј аленод ,енидог  
 

Н А Л П   И Н В И Т А Р Е П О  
02 АЗ АВАЛПОП ДО ЕНАРБДО 01 нидог. у 

 
.I  ЕБДЕРДО ЕТШПО  

з авалпоп до енарбдо налп инвитарепО  у( дог.0102 а
 анеми :ижрдас )налп инвитарепО утскет мељад
 и ароткес евизан ,ајицазинагро и ацил хинровогдо
 ешрв ајок ајицазинагро и аћезудерп евизан ,ациноед
 ,ерем енвитневерп ,автсдерс анбертоп ,унарбдо
 ендернав и енводер ењавашалгорп аз емујиретирк

арбдо .авалпоп до ен  
 
- ејицазинагро и ацил анровогдО  

 и цавељоБ енитшпо авалпоп до енарбдо цалидовокуР
цавељоБ ароткес  

.1   енитшпо киндесдерП – ашјобеН ћивонајраМ  ,
36 .лет - 36 и 214 - 11 62 04/360 .бом ,314  

.2   кинемаЗ –  енитшпукС киндесдерП –  нароГ
36.лет ,ћивомадА - ом , 214 б 136 22 16/460  .  

риВ ивирК роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  
.1   ЗМ киндесдерП – 96 .лет ,буљовалС ћикнаЦ -  ,261

39 75 42/460 .бом  
.2   кинемаЗ –  34 11/160 .бом .лет ,буљовалС ћитуШ

909  
овокуЛ роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  

.1   ЗМ киндесдерП – ељвасодаР 76 .лет ,нагарД ћив -
92 17 64/260.бом ,710  

.2  кинемаЗ  – 88 16 04/360 .бом ,најеД ћилИ  
ациналбаЈ роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  

.1   ЗМ киндесдерП – 76 .лет ,најеД ћивортеП -  ,651
672254/360 .бом  

.2  кинемаЗ  – 46 30 74/260 .лет,буљориМ ћитаМ  
 енарбдо цалидовокуР ровзИ илаМ роткес аз авалпоп до  

.1   ЗМ киндесдерП – 36 .лет ,ашјобеН ћивокраМ -
8591528/360 .бом ,505  

.2   кинемаЗ –  68/560 .бом .лет ,ћивејонатС нагарД
 18 05  

ењокалаВ роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  
.1   ЗМ киндесдерП – 66 .лет ,нагарД ћивортеП - 155  
.2  кинемаЗ  – лВ 86 .лет , нетерС ћиволуда -  .бом ,886

89 11 84/260  
 анивогоБ роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР

олес  
.1   ЗМ киндесдерП – 06 .лет ,римотиВ ћивонабраШ -

905 48 72/460 .бом  ,205  
.2  кинемаЗ  – 06 .лет ,нидавиЖ ћициљудаР -  ,132

812 10 58/360 .бом  
до енарбдо цалидовокуР  царогдоП роткес аз авалпоп -

комиТ  
.1   ЗМ киндесдерП – 86 .лет ,ашибуЉ ћивоналрУ -

569 21 61/960 .бом ,835  
.2  кинемаЗ  77 56 44/360 .лет ,најоБ ћиреК  

 цаниваС роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  
.2   ЗМ киндесдерП – 86 .лет ,ашаС ћивокраМ -  ,408

044 13 58/560 .бом  
.3  емаЗ кин  – 373 08 51/160 .лет ,робилеВ ћиволваП  

        цавељоБ ОС ујчурдоп ан авалпоп до монарбдО
 ами ијок ,авалпоп до енарбдо цалидовокуР идовокур
 и цавељоБ унитшпо аз ацоидовокуР ицинемаЗ .акинемаз
 ујачулс у ецоидовокуР ујуњемаз ероткес енидејоп

онтусо евохињ  мокснемс ешив ирп и итсонечерпс,итс
 мивс ас ,авалпоп до енарбдо ањеђоворпс удар

.ујуњемаз агок ацидовокуР амињећшалво  
        јолкеторп о ад анжуд ус ацил анећшалво авС

.ејатшевзи усендоп авалпоп до инарбдо  
        о ејатшевзи исондоп цалидовокур иксроткеС

п  унарбдо аз уцоидовокур авалпоп до инарбдо јолкетор
 анад до анад 51 до укор у уроткес мондов ан авалпоп до

.енарбдо актешрваз  
        унитшпо аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР

 инарбдо јолкеторп о јатшевзи индовс исондоп цавељоБ
С анад 54 до укор у авалпоп до  енитшпО инитшпук

.цавељоБ  
- цавељоБ ОС ијиротирет ан абжулс акшолордиХ -

абжулс акчитпонис  
-  ењаватшевабо аз ратнеЦ икснитшпО – 36 .лет -  358  

 
-    ЕЦИНОЕД И ИРОТКЕС  

ЕНАРБДО РОТКЕС  АЦИНОЕД   ,АНИТШПО
ЗМ   ЕНАРБДО ИТКЕЈБО  

РИВ ИВИРК  
-  комиТ инрЦ  гонавз атсем до
Л  зи узалзи ан атсом од рив иду

 ариВ говирК  
мк 0,1 енижуд  

-  од алес зи узалзи ан атсом до
мк 4 око енижуд ,авокуЛ  

риВ ивирК  
- комиТ инрЦ  –  годуЛ до

 зи узалзи ан атсом од арив
)мк 0,1( алес  

-  4 ( авокуЛ арата од атсом до
)мк  

РИВ ИВИРК  риВ ивирК  
мк 0,5  

- авел   у акомиТ гонрЦ анартс
мк 0,1 до инижуд  

-  гонрЦ анартс ансед и авел
мк 4 до инижуд у акомиТ  

ОВОКУЛ  
 у ецивокуЛ аћшу до  инрЦ

комиТ   узалзи ан атсом од
авокуЛзи  

мк 5,1 енижуд  
 
 

овокуЛ  
комиТ инрЦ  –  ећшу

 од комиТ инрЦ у ецивокуЛ
 авокуЛ зи узалзи ан атсом

к 5,1( )м  

ОВОКУЛ  овокуЛ  
мк 5,1  

 ан акомиТ гонрЦ алабо авеЛ
 у ециноед инижуд јолец

мк 5,1 до инижуд  
 овокуЛ .с зорк  

АЦИНАЛБАЈ  
комиТ инрЦ  

-  у азалу од ејирпућ енијаР до
,олес   енижуд  

,мк 0,1  
-  екцикиЖ од алес зи азалзи до

мк 0,1 енижуд ецинедов  

 ациналбаЈ  
-  у азалу од ејирпућ енијаР до

)мк 0,1( олес  
-  од алес зи азалзи до

)мк 0,1 ( ецинедов екцикиЖ  
-  од ејирпућ ексвонајотС до

)мк 7,0 (  немак нискелА  

АЦИНАЛБАЈ  баЈ  ацинал  
мк 1,3  

-  гонрЦ анартс ансед и авел
мк 0,1 до инижуд у акомиТ  

-  гонрЦ анартс ансед и авел
мк 0,1 до инижуд у акомиТ  

-  анартс ансед и авел
 до инижуд у екер екснаводаР

мк 7,0  
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- пућ ексвонајотС до  од ејир
мк 7,0 енижуд немак нискелА  

- мк 4,0 енижуд етшијокоП  

- )мк 4,0 ( етшијокоП  -  анартс ансед и авел
 до инижуд у екер екснаводаР

 мк 4,0  
РОВЗИ ИЛАМ  

Т инрЦ коми -  ансед и авел
анартс  

-  до инижуд у ровзИ илаМ ОК
мк 01  

-   атуанрА  –  ансед и авел
мк 2 до инижуд у  анартс  

ровзИ илаМ  
-  до анартс ансед и авел

 атсом гонедзовг од ецинењрК
мк 01 до инижуд у  

-    ан атсом до анартс авел
 5М утуп монлартсигам – мк 2  

 

ЗИ ИЛАМ РОВ  ровзИ  илаМ  
12 мк  

-  гонрЦ анартс ансед и авел
 од атсом гонедзовг до акомиТ

``јек,,  
-  ,акомиТ гонрЦ анартс ансед

цавечинзорг онавз отсем  
-    ан атсом до анартс авел

 5М утуп монлартсигам – мк 2  
 

ЕЊОКАЛАВ  
комиТ инрЦ -  авел и ансед

:анартс  
- снивогоБ дерпси  ,атсом гок

 инижуд у анартс авел и ансед
м 005 до  

-  и ансед ,атсом гокснивогоБ до
 ОК ијиротирет ан анартс авел

м 005 инижуд у ењокалаВ  
-  инижуд у азај до анартс ансед

м003 до  
-  од ецинедов евећициљудаР дО

 ас ицинарг ан атсом гокчашеп
 анартс ансед ,мецниваС  у

мк 3 до инижуд  
-   атуанрА  –  ансед и авел

мк 2 до инижуд у  анартс  

ењокалаВ  
комиТ инрЦ -  авел и ансед

:анартс  
-  ,атсом гокснивогоБ дерпси

 инижуд у анартс авел и ансед
м 005 до  

-  ансед ,атсом гокснивогоБ до
 ијиротирет ан анартс авел и

5 инижуд у ењокалаВ ОК м 00  
-  у азај до анартс ансед

м003 до инижуд  
-  до анартс ансед

 у ецинедов евећициљудаР
мк 3 до инижуд  

-   анартс ансед  етуанрА   до
 утуп монлартсигам ан атсом

 5М – мк 2  

ЕЊОКАЛАВ  ењокалаВ  
мк 3,6  

-  гонрЦ анартс ансед и авел
 гокснивогоБ дерпси акомиТ

жуд у атсом м 005 до ини  
-  гонрЦ анартс ансед и авел

 гокснивогоБ допси акомиТ
 ансед м 005 до инижуд у атсом

анартс авел м 003 и анартс  
-  до акомиТ гонрЦ анартс ансед

азај  
м 003 до инижуд у  

-  у акомиТ гонрЦ анартс ансед
мк 3 до инижуд  

 -    анартс ансед A етуанр    до
атсом   утуп монлартсигам ан

 5М – мк 2  
 

АНИВОГОБ  
- акер акснивогоБ  анко до -  7

мк 5,1 енижуд елгнајирТ од  

анивогоБ  
- акер акснивогоБ  анко до -  7

)мк5,1( елгнајирТ од  

АНИВОГОБ  анивогоБ  
мк 5,1  

-  анартс ансед и авел
 до инижуд у екер екснивогоБ

мк 5,1  
ЦАРОГДОП - КОМИТ  

-  анартс авел акомиТ гонрЦ  
 до инижуд у )2(царогдоП ОК

мк 4,1  
-  анартс ансед и авел ушагО  

укеС   мк 3 до инижуд у  

царогдоП  
-  анартс авел акомиТ гонрЦ  

 ецинедов евећициљудаР док
мк 0,1 до инижуд у  

-  анартс авел акомиТ гонрЦ  
 атсом гокчавокармуС дерпси

до инижуд у  м 004  
-  анартс ансед и авел  ушагО

укеС   аљборг гокчарогдоп до
 у ањавилу од комиТ инрЦ   у

мк 0,3 до инижуд  

ЦАРОГДОП - 
ЦАРОГДОП - 2 

царогдоП  
мк 4,4  

-  док акомиТ гонрц анартс авел
 у ецинедов евећициљудаР

мк 0,1 до инижуд  
-  акомиТ гонрЦ анартс авел

окармуС дерпси  у атсом гокчав
м 004 до инижуд  

-  ушагО анартс ансед и авел
 од аљборг гокчарогдоп до укеС
 у комиТ инрц у ањавилу

мк 0,3 до инижуд  

ЦАНИВАС  
-  анартс ансед гонрЦ  акомиТ  

 до инижуд у ,цаниваС ОК ан
мк 9,1  

цаниваС  
-  анартс ансед  гонрЦ

акомиТ   у аћивонартсаЗ док
д м 004 до инижу  
-  акомиТ гонрЦ анартс ансед

 атсом гокчавокармуС дерпси
м 003 до инижуд у  

-  анартс ансед акомит гонрЦ  
 у атсом гокчавокармуС допси

мк 2.1 до инижуд  

ЦАНИВАС  цаниваС  
мк 9,1  

-  акомиТ гонрЦ анартс ансед
 до инижуд у аћивонартсаЗ док

м 004  
- с ансед  акомиТ гонрЦ анарт

 у атсом гокчавокармуС дерпси
м 003 до инижуд  

-  акомиТ гонрЦ анартс ансед
 у атсом гокчавокармуС допси

м 2,1 до инижуд  

          
 
 
 
 



 ас атрак инич аналп гонвитарепо гово оед инватсаС
ациноед и амироткес минатрцу . 

н адов хикилев моксалиаН  енитшпо ујиротирет а
 ондервирпољоп оневтсневрп ес аважоргу ,цавељоБ
 хиксмоноке и хинебматс јорб илам амоев и етшиљмез

.атакејбо  
царогдоП ,овокуЛ : ус иткејбо инежоргУ -  и комиТ

 идуљ етовиж аважоргу ен ад вакат еј адов овиН .цаниваС
олсу мивкат у и ањитовиж и  итишрвзи еј ећугом амив

хинежоргу ујицаукаве  ацил  .ањитовиж и  
VI  .  ЕШРВ ЕЈОК ЕЈИЦАЗИНАГРО И АЋЕЗУДЕРП

АВТСДЕРС АНБЕРТОП И УНАРБДО  
        хинеђердо мењеђовзи аз абертоп до итсонсиваз У

:аћезудерп аћеделс аневожагна ећиб ињдар  
-    цавељоБ ``агулсУ,, ПКЈ  вор( )чапоко  
-  цавељоБ “цремоК сергорП„ ДО –  ћивонаталЗ

)ајицазинахем анбертоп алатсо( ,ашивалС  
-  анбертоп алатсо( ,цавељоБ “скиК адалВ„ РЗАС

)ајицазинахем  
 до инарбдо у аћезудерп ањавожагна ничан и мибО
 ас ињдарас у енитшпо киндесдерП ејуђрвту авалпоп

индесдерП  ујицазинагро аз инровогдо ус ијок ЗМ амиц
.ЗЦ батШ и ијиротирет јојовс ан енарбдо  

V  . ЕРЕМ ЕНВИТНЕВЕРП  
        ећезудерп анагро хијовс окерп цавељоБ анитшпО

 ничан јат ан авалпоп до унарбдо аз ерем енвитневерп
:ад ећ отш  

 -    ебмарбдо  ујицкуртснокер идебзебо  у ајинил хин
 ОС исонод ијок адар момаргорп мињшидог ас удалкс
 уљиц у амитсем мијинежоргујан ан от и ,цавељоБ

.енивоми и идуљ атовиж етитшаз  
-  и ејидутс ,ањавижартси анбертоп идебзебо

 ондохпоен аз аводар и арем ањамизудерп идар еткејорп
ругис анепетс ењаћевоп авалпоп до енарбдо итсон  

-  и ејинил енебмарбдо ењаважрдо онводер идебзебо
цавељоБ ОС момаргорп ас удалкс у акотодов  

-  укчинхет аривони онводер и имрофо
авалпоп до унарбдо аз ујицатнемукод  

-  екснофелет( азев аватсдерс тсонварпси идебзебо
)ејинил  

IV  . K З ИМУЈИРЕТИР  И ЕНВОДЕР ЕЊЕШАЛГОРП А
АВАЛПОП ДО ЕНАРБДО ЕНДЕРНАВ  

  уњешалгорп о акулдо ењешонод аз мујиретирК
 ијиротирет ан авалпоп до енарбдо ендернав и енводер
 голган делсу едов аовин ењаћевоп еј цавељоБ енитшпо

.евајоп енратнемеле егурд или агенс ањељпот  
 орп о укулдО  ас  авалпоп до енарбдо енводер уњешалг

 амадов о монокаЗ ас удалкс у ,амарем минтеркнок
 киндесдерП исонод ,19/64.рб »СР кинсалг инебжулС«(

 .ЗЦ мобатШ и ЗМ амициндесдерп ас ињдарас у енитшпо  
  авалпоп до енарбдо ендернав уњешалгорп о укулдО

киндесдерП исонод   ас ињдарас у енитшпо
 у а ,ЗЦ мобатШ и ЗМ авалпоп до енарбдо амицоидовокур
 .)19/64.рб ,»СР кинсалг .лС«( амадов о монокаЗ ас удалкс
 еј адак ес исонод  амарем минтеркнок ас акулдО
 асач 42 до укор у ећ ад енисив евкат салат инвалпоп

 атсем анељесан итивалпоп  акинвонатс етовиж итизоргу и
 .еткејбо и  

IIV  . ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ  
  ес исонод унидог ундеран укавс аз налп инвитарепО

.енидог ећукет .01.03 од ејинсакјан  
  енитшпо утсил.лС у итивајбо налп инвитарепО

.цавељоБ  
 

:јорБ  60 - 96 02/ 90 - 6/I  
 , цавељоБ .9002 .11 .62   енидог  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

471  
27 авоналч увонсо аН -  јонлакол о анокаЗ .77

лС''( иварпуомас  . .лг  .рб ,''СР  401 ,93 авоналч и )70/921 -
 тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .111
 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,''цавељоБ енитшпо

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .11 .62 .9002   ,енидог
еј аленод  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 амациндејаз минсем о екулдО инупод о  
 

.1 налЧ  
 амациндејаз минсем о екулдО .04 аналч елсоП
 ес ејадод )90/2.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(

:исалг ијок .а04 налч ивон  
 

.а04 налЧ  
аз енсем тевас окилокУ  зеб оатсо едуб ециндеј

 аналч зи ециндејаз енсем атевас авоналч ајорб гонбертоп
 енитшпо енитшпукС киндесдерп ,екулдо ево .51
 робзи аз ,анад .51 до укор у еробзи екснупод  ећасипсар
 аналч зи ајорб од атадиднак етсил унупод аз атадиднак

''.екулдо ево .82  
 

алЧ .2 н  
 анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  
 

60 :јорБ - 96 90/ - 7/I  
.11 .62 ,цавељоБ  002 9. енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

571  
 аз адарган уњељвонатсу о екулдО .2 и .1 .лч увонсо аН

нсо и ењдерс екинечу  анитшпо тсил.лС„( алокш хинво
 енитшпо атутатС .93 аналч и )89/91.рб ,“...роБ ,цавељоБ
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС'' ( цавељоБ

  јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .62
 .11 еј аленод ,енидог .9002  

 
У  К  У  Л  Д  О  

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

 
.1 налЧ  

 .1 уналч У  ењдерс амицинечу адарган иледод о екулдО
 унидог 90/8002 укслокш аз алокш хинвонсо и
 мокчат доп ,)90/7.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(

и акчат ес еширб .4  :ес ејадод  
-  онејовсо аз ,адерзар .8 ацинечу ,ћиволваП арднаскелА

.ејиголоиб зи отсем .3  
   

.2 налЧ  
  а ,ањешонод монад уганс ан апутс акулдо авО

.цавељоБ  енитшпо утсил монебжулС у ес ећивајбо  
 

60 :јорБ - 96 90/ - 8/I    
 ,цавељоБ .11 .62             енидог .9002       

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
вомадА нароГ ћи р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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671  
 инијовс у амивтсдерс о анокаЗ .5 аналч увонсо аН
 екилбупеР кинсалг инебжулС''( ејибрС екилбупеР
 .1 ватс .02 .аналч  ,)79/23 ,69/45 ,69/3 ,59/35 .рб ,''ејибрС
 инебжулС''(  иварпуомас јонлакол о анокаЗ .01 акчат

лг )70/921 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинса   .93 аналч и
 енитшпо тсил  инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ

анад јонажрдо ициндес  .11 .62  еј аленод ,енидог .9002  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 пуказ у уњавад о екулдО инемзи о  гонволсоп

енитшпо ијиротирет ан атакејбо и аротсорп  цавељоБ  
 

.1 налЧ  
 .9 уналч У  гонволсоп пуказ у уњавад о  екулдО

енитшпо ијиротирет ан атакејбо и аротсорп   цавељоБ
 .2 ватс ,)90/5 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(

:исалг и ес ањем  
 њавадзи аз салгО''   адаргз аволед хинбесоп пуказ у е

 енитшпо енитшпукС илбат јонсалго ан  ес ејуљвајбо
 ан ациндејаз хинсем амалбат минсалго и цавељоБ

''.цавељоБ енитшпо ијиротирет  
 

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

љоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо   .цаве  
: јорБ  60 - 90/96 -I   9/  

,цавељоБ  .енидог .9002 .11 .62  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
771  

 .лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

2 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 6 1 . 1 002 . 9  .
,енидог   еј аленод  

 
 O У К У Л Д  

 
I 

 у '' тсодар ашаН '' УП удар о јатшевзИ ес ајавсУ
002 унтипсав аз уцвељоБ 8 0/ 9 .унидог .  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 96 002/ 9-I 01/  a 

2 ,цавељоБ 6 1 . 1 002 . 9 енидог .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

871  
 .лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

2 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 6 1 . 1 002 . 9  .
 еј аленод ,енидог  

 
 O У К У Л Д  

 
I 

 аз уцвељоБ у '' тсодар ашаН '' УП адар налП ес ајавсУ
.унидог .01/9002 унтипсав  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 96 002/ 9-I 01/  б 

2 ,цавељоБ 6 1 . 1 002 . 9 енидог .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
971  

 аналч увонсо аН 2  аз анагро уњавиђердо о екулдО .
 итсонжелдан зи анец ењавозарбо  тсил .лС'' ( енитшпо

 атутатС .93 аналч и )50/6 .рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо
 ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб

 јонажрдо  .11 .62 еј аленод ,енидог .9002  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 
I 

у енец ес ујуђрвтУ  ивонатсу јокслокшдерП у агулс
:усонзи мећеделс у уцвељоБ у “тсодар ашаН„  

 
,деР  

.рб  
      

аквароб атсрВ  
 

.нид /анеЦ  
1 
2 

Ц инвендоле  
инвендулоП  

00,000.2  
00,008  

 
II  

 .1   до ес ећавињемирп  уњешеР мово оп анеЦ
.енидог .9002  ,арбмецед  

 
III  

итивајбо ењешеР овО   енитшпо утсил монебжулС у
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 96 90/ - 01/I   ц  

енидог .9002 .11 .62 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ .гни.лпид ,  р.с  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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081  
 .лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

дес ан цавељоБ енитшпо 2 јонажрдо ицин 6 1 . 1 002 . 9  .
 еј аленод ,енидог  

 
А К У Л Д О  

 
I 

 ињдарас о алокоторП тскет ан тсонсалгас ес ејаД
 .о.о.д НАКЛАБ АСРЕТ и цавељоБ енитшпО уђемзи

.даргоеБ  
 

II  
 ашјобеН рд ,енитшпо киндесдерп ес ејућшалвО

M арас о алокоторП ењависиптоп аз ,ћивонајра .ињд  
 

III  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 96 002/ 9-I 
2 ,цавељоБ 6.11 002. 9 енидог.  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

 
081 1.  

аН  увонсо  гонасиптоп  алокоторП  уђемзи  едалВ  екилбупеР  
ејибрС  и едалВ  екилбупеР  ејилатИ   у итсалбо  овзиорп ењд  

ејигрене  зи  хивиљвонбо  аровзи  , ејучуљказ  ес                                        
 

ИЊДАРАС О ЛОКОТОРП  
 

нечуљказ   .62 арбмевон   .9002 енидог  ( етеведедаљихевд   ,)
у утшидес  енитшпО   цавељоБ     , уђемзи : 

енитшпО  цавељоБ  , цавељоБ  , лу  . аљарК  арднаскелА   ,42
ујок  апутсаз   киндесдерП   енитшпО  цавељоБ  нидопсог  рд  

ашјобеН  ћивонајраМ  , ијич  ес  тетитнеди  ејуђрвтоп  
модиву  у увогењ  л.к  . рб  ,40604 . атадзи  у ПУО -у цавељоБ   

 ( у мељад  утскет  : анитшпО  цавељоБ  ,) нећшалво    ад  
ичуљказ  јаво  тнемукод  у еми  , аз  нучар  и у усеретни  

О енитшп   цавељоБ  ( ајибрС  ,) у удалкс  ас  мокулдО  
енитшпукС  енитшпо  цавељоБ  , рб 60 : - 96 0/ 9-И до   .62

арбмевон  .9002 , енидог    
и                                                       

аћезудерП  АСРЕТ  НАКЛАБ  д.о.о  ,. ас  метшидес  у 
ударгоеБ  , авешогеЊ  ( ,84 у мељад  скет ут  : АСРЕТ  ,) БИП -

565382601  , инчитам  јорб  -  ,96307502 у мељад  утскет  
АСРЕТ  , ујок  ончинавз  апутсаз  рд  олоаП  инитабаС  , неђор  

 6691/20/01 у итејК  ( ворп . ХЦ  ,) ас  метшилавиберп  у 
еширелаВ  , наС  онаиролФ  лед  оилоК  ( ОГ  ,) ајилатИ  , јорб  

ашосап  6271862АА  до   .22 арботко  2  .800 енидог .  
 

АЛОКОТОРП  ЕСИМЕРП  
 
а    ) АСРЕТ  еј  ећезудерп  ејок  ејулсоп  у уроткес  аз  

уњдовзиорп  ејигрене  зи  хивиљвонбо  аровзи  , иваб  ес  
микчавижартси  модар  у итсалбо  хикчинхет  ајицавони  у 

ињдовзиорп  ејигрене  . У уривко  енволсоп  итсонвитка  
изалан  ес  и овзиорп ањд  авирогоиб  , ајок  ес  ујајибод  зи  
енљиб  есамоиб  , оак  и икчавижартси  иводар  иназев  аз  уво  

тсалбо  . АСРЕТ  ами  унејивзар  унволсоп  тсонвитка  , окак  у 
ијилатИ  , окат  и у увтснартсони  , едг  еј  анбесоп  ањжап  

анеремсу  ан  етшижрт  екилбупеР  ејибрС . 
б    ) аД  иб  аливзар  с ујов  ујигетартс  у итсалбо  

ајиголонхетоиб  хиназев  аз  авирогоиб  у ицилбупеР  
ијибрС  , АСРЕТ  еј  аласиптоп  ас  мортнеЦ  аз  

андервирпољоп  и акшолонхет  ањавижартси  зи  арачејаЗ  
 .9002.10.82 енидог  музаропС  о ињдарас  и уњавижартси  ,

ијок  ами  аз  љиц  икчиндејаз  ћавижартси ик  дар  , ијок  
ариснаниф  АСРЕТ  и ијок  ес  ајивзар  у ињдарас  ас  

миндервирпољоП  мотетлукаф  атетизревинУ  зи  анидУ  .
овО  ењавижартси  еј  онарисукоф  ан  уњдовзиорп  амозир  

асутнаксиМ  мокинхет  ањавиђасар  и 
ањаважонмзарорким  , ан  уњдовзиорп  ево  екстегрене  

ерутлук  , ајок  ће ес  оак  оксногоп  овирог  ититсирок  у 
амињејортсоп  аз  уњдовзиорп  хивиљвонбо  аровзи  

ејигрене . 
ц   ) аД  иб  аливзар  и аларитнемелпми  ујовс  унволсоп  

тсонвитка  у ицилбупеР  ијибрС  , АСРЕТ  еј  алавонсо  ондеј  
онсиваз  ећезудерп  амерп  амисипорп  екилбупеР  ејибрС  ,

ас  шидес мет  у ударгоеБ  . АСРЕТ  ћев  ејуђарас  , у УДАРГ  
урачејаЗ  , ас  мотутитснИ  аз  андервирпољоп  и акшолонхет  

ањавижартси  .  
д  ) аД  иб  ес  ан  ујчурдоп  енитшпО  цавељоБ  оидерпану  

јовзар  атакејорп  хинеремсу  ан  уњдовзиорп  ејигрене  
енејибод  зи  хинлисоф  аровзи  ејигрене  евон  ег ејицарен  и 

хивиљвонбо  аровзи  ејигрене  , АСРЕТ  онткерид  илеж  ад  
идрвту  ас  монитшпО  цавељоБ  надеј  локоторП  о ујовзар  и 

ијицарепоок  , ас  мељиц  ад  ес  до  хинжелдан  хикчилбупер  ,
хинланоигер  и хинлакол  ајицутитсни  ујибод  у мећаркјан  

укор  , евс  енбертоп  еловзод  и шим ањељ . 
е    ) анитшпО  цавељоБ  артамс  ећезудерп  АСРЕТ  

микшетартс  морентрап  у ијицазилаер  ањејортсоп  аз  
уњдовзиорп  ејигрене  и авареман  ад  иполкс  локоторП  о 

ињдарас  , ићујаважаву  ејовс  енчифицепс  итсонжелдан  у 
амињећшалво  , оак  отш  еј  онеђивдерп  миксноказ  

мисипорп а еклбупеР  ејибрС  , а евс  у уљиц  ањавиђерпану  
екитилоп  ентовиж  енидерс  и гоксмоноке  ајовзар  ан  
енитшпо  цавељоБ . 

ф    ) АСРЕТ  еј  ћев  алијовдзи  , у уровогод  ас  монитшпО  
цавељоБ  , утсил  ајицакол  ејок  ус  енеђердо  мотнемукод  

„ ратсатаК  хилам  анарткелеордих  ан  ротирет ији  
екилбупеР  нав  ПАС  “ зи   .7891 енидог  , аз  уњдовзиорп  
енчирткеле  ејигрене  и авареман  ад  енчоп  ас  

мењавоткејорп  и морудецорп  око   ањајибод  аловзод  аз  
уњдовзиорп  ејигрене  у јомас  инитшпО  цавељоБ  ,

увтсратсиниМ  аз  укитегрене  , а у удалкс  ас  амацинремс  
минеђрвту  до  енартс  автсратсиниМ  аз  удервирпољоп  ,
овтсрамуш  и удервирподов  и миксноказ  амисипорп  
екилбупеР  ејибрС  ијок  ушилугер  уво  тсалбо . 

катечоП  итсонвитка  ан  јокавс  ијицакол  ећиб  насилугер   
минбесоп  моровогу . 
ићујамизУ  у ризбо  ево  есимерп  , енартС  у мово  

узаропС ум  енсалгас  ус  у   мећеделс : 
 
 1 – ИВЕЉИЦ   АЛОКОТОРП  

 
анитшпО  цавељоБ  ејуђердо  ећезудерп  АСРЕТ  оак  

гокшетартс  арентрап  у ијицазилаер  ањејортсоп  аз  
уњдовзиорп  ејигрене  , ас  мељиц  ањеђерпану  екитилоп  

ентовиж  енидерс  и гоксмоноке  ајовзар  ан  ујчурдоп  
ацвељоБ . 

ивО м молокоторП  анитшпО  ејуђрвту  ондејаз  ас  МОСРЕТ  
евокор  аз  ујицарепоок  и уњдарас  , ићујаважаву  ејовс  

енчифицепс  итсонжелдан  око  ањајибод  аловзод  , окак  еј  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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онеђивдерп  миксноказ  амисипорп  екилбупеР  ејибрС  , ејок  
ећ  итавотшоп  енартС  , у уљиц  ањајивзар  , њавоткејорп а  ,

ењдаргзи  и ањаљварпу  амињејортсоп  аз  уњдовзиорп  
ејигрене  , енејибод  зи  хинлисоф  аровзи  евон  ејицаренег  и 

зи  хивијвонбо  аровзи  ејигрене  , ан  ујчурдоп  енитшпО  
цавељоБ . 

мивО  молокоторП  АСРЕТ  амизуерп  узевабо  ад  ајивзар  
енволсоп  итсонвитка  ејок  ус  темдерп  ово г алокоторП  ,
онткерид  у ејовс  еми  . овО  ећезудерп  ежом  ад  ами  аз  
ерентрап  анлакол  и анартсони  аћезудерп  , оак  и енчуртс  

емриф . 
 
 2 – ТЕМДЕРП   АЛОКОТОРП  

 
ењешрвзИ  гово  алокоторП  исондо  ес  ан  ећеделс  итсалбо  

ењдовзиорп  ејигрене  енејибод  зи   хинлисоф  аровзи  евон  
ејицаренег  и зи  хивиљвонбо  аровзи  ејигрене  , а у удалкс  

ас  аминоказ  и мигурд  мићежав  амисипорп  екилбупеР  
ејибрС  , и от : 

 енарткелЕ  ( ањејортсоп  аз  уњдовзиорп  енчирткеле  
ејигрене  ) евон  ејицаренег  , ејок  етсирок  оак  оксногоп  

овирог  љагу  ( кач  и у ијицанибмок  ас  б мосамои ;)  
 енарткелЕ  ( ањејортсоп  аз  уњдовзиорп  енчирткеле  

ејигрене   ) ејок  етсирок  дапто ; 
 енарткелЕ  ( ањејортсоп  аз  уњдовзиорп  енчирткеле  

ејигрене  ) ејок  етсирок  оак  оксногоп  овирог  утсрвч  
усамоиб  и анљиб  аљу ; 

 елаМ   енарткеле  ( иним  енарткелеордих ); 
 акчимретоеГ  ањејортсоп  аз  уњдовзиорп  ејигрене ; 
 енишаМ  аз  уњдовзиорп  хикстегрене  арутлук  ;  
 енлакоЛ  ежерм  аз  ујицубиртсид  ентолпот  и 

енчирткеле  ејигрене . 
 
 3 – МАРГОРП  АЛОКОТОРП  О ИЊДАРАС  

 
ајицазилаеР  гово   алокоторП  ећиб  анедеворпс  амерп  

мећеделс  умаргорп : 
I АСРЕТ  ећ  до  .0102.30.03 енидог  итидердо  

ејицакол  ан  амијок  авареман  ад  ајивзар  ондохтерп  
етунемоп  еткејорп  , енењеман  ињдаргзи  ањејортсоп  ,

ићујаватшевабо  унитшпО  цавељоБ  и о минбесоп  
амиткејорп  . У уголирп  гово  алокоторП  , у утнемукод  

„ ратсатаК  хилам  анарткелеордих  ан  ијиротирет  
екилбупеР  ејибрС  нав  ПАС  ,“ инечанзан  ус  иксратсатак  

ицадоп  ајицакол  , ејок  еј  АСРЕТ  ћев  алијовдзи  оак  
енлајицнетоп  ејицакол  , а ејок  ежом  ититсирок  у удалкс  

ас  миксноказ  амисипорп  екилбупеР  ејибрС . 
II  У укор  до  ( 3 ирт  ) ацесем  до  ањавиђердо  и 

шпоас ањават  ајицакол  , АСРЕТ  ећ  итиватсас  надеј  
инранимилерп  такејорп  ањејортсоп  , у удалкс  ас  мићежав  

миксноказ  амисипорп  и итиватсдерп  аг  инитшпО  
цавељоБ  , амивтсратсиниМ  и мигурд  минидалв  

амајицутитсни  , ејок  ећ  итиб  ан  над  ањаљватсдерп  
инжелдан  аз  ењавадзи  хивс  хинбертоп  ањељшим  и 

аловзод  у удалкс  ас  аминоказ  екилбупеР  ејибрС . 
III  оП  уњајибод  хивс  хинбертоп  аловзод  и ањељшим  ,

АСРЕТ  ећ  итипутсирп  моншрвзи  уњавоткејорп  и 
ињдаргзи  ањејортсоп  , у укор  до  ( 1 ендеј  ) енидог  до  анад  
ањавадзи  хивс  аловзод . 

VI  ањдаргзИ  , ет икчинх  делгерп  и ењатшуп  у дар  
ањејортсоп  , ећишрвзи  ес  у удалкс  ас  амивокор  и 

аминичан  , ијок  ус  инеђивдерп  мићежав  миксноказ  
амисипорп  и у удалкс  ас  микавс  минчанидејоп  моровогу  ,

ијок  ећ  итиб  нечуљказ . 
 

анитшпО  цавељоБ  ес  ејузевабо  ад  ејуђарас  и ежамоп  
РЕТ ИС  ан  ићеделс  ничан  и амерп  мећеделс  умаргорп : 

 
I ејуђараС  ас  МОСРЕТ  ан  уналп  ањежаланорп  

хиндогоп  ајицакол  аз  уњдаргзи  ањејортсоп  , ејок  ус  у 
увтшинсалв  енитшпО  или  у монтавирп  увтшинсалв  . У 

мово  мењделсоп  ујачулс  , омат  едг  ес  ен  ежом  ићитсоп  
музаропс  ас  п минтавир  амицил  , анитшпО  ес  ејузевабо  ад  

ећ  ићомоп  ИСРЕТ  у амарудецорп  око  ањајибод  
атшиљмез  или  евохињ  ејицајирпорпске  , оп  увонсо  алечан  

енвај  итсирок  хитси  ањејортсоп  , зу  ућујаравогдо  уданкан  
о укшорт  аротитсевни  , а у удалкс  ас  миксноказ  

амисипорп  лбупеР еки  ејибрС . 
 II  аД  иреворп  ондејаз  ас  МОСРЕТ  , у укор  до   03 анад  
до  ањешондоп  аветхаз  ЕСРЕТ  , окчинхет - екчитсинабру  

еволсу  хинејовдзи  ајицакол  аз  ујицазилаер  ањејортсоп  и 
ад  иреворп  увохињ  тсонешалгасу  ас  минлакол  и 

микчилбупер  минротсорп  амивоналп  и аутневе онл  ад  
инеморп  инлакол  икчитсинабру  налп  , омат  едг  ет  
енеморп  онтиб  ен  учиту  ан  унилоко  и ан  делгзи  ајчурдоп  ,

а у удалкс  ас  моксноказ  морудецорп  екилбупеР  ејибрС  
ајок  ешилугер  уво  тсалбо . 

III  нокаН  ањешондоп  гонранимилерп  аткејорп  ,
ејузевабо  ес  ад  ес  у лкс уда  ас  мијовс  амитсонжелдан  ,

исалгас  ас  мојицазилаер  ањејортсоп  , у укор  до   09 анад  до  
анад  ањешондоп  ентелпмок  ејицатнемукод  , онсондо  у 

удалкс  ас  миксноказ  амисипорп  ијок  ушилугер  уво  
тсалбо . 

VI     аД  ежамоп  ИСРЕТ  мијовс  моланосреп  у амисондо  ас  
тсратсиниМ амив  и минидалв  амајицутитсни  , ејок  ус  

енжелдан  аз  ењајибод  хинбертоп  аловзод  и ањељшим  , у 
мећаркјан  мећугом  укор  , ас  мивс  моноказ  минасипорп  

амицпутсоп  и ићујутшоп  евокор  енеђивдерп  моноказ  
екилбупеР  ејибрС  аз  ењајибод  ондохтерп  хитунемоп  

аловзод . 
 
 4 –   Н ЕДАНКА  ОП  УЛОКОТОРП  

мењавичуљкаЗ  гокавс  гонтеркнок  аровогу  , ећиб  анеђрвту  
аданкан  инитшпО  цавељоБ   , амерп  миксноказ  амисипорп  

ијок  ежав  у удоиреп  ањапутсу  аварп  ан  ењећширок  , ејок  
ен  ежом  итиб  ењам  до   03 анидог  , или  у мокснемерв  

удоиреп  ијок  еј  неђрвту  каз миксно  амисипорп  екилбупеР  
ејибрС . 

 
 5 – ЕЊАЈАРТ  АЛОКОТОРП  

јавО  локорорП  ес  ејучуљказ  ан  кор  до  ирт   )3( енидог  ,
вечоп  до  анад  ањависиптоп  алокоторП  и икстамотуа  ећ  

ес  итивонбо  аз  ендеран  ирт   )3( енидог  , окилоку  АСРЕТ  
онткерок  инупси   ејовс  енариналп  езевабо  . 
анитшпО  цавељоБ  ежом  ад  ениксар  јаво  локоторП  , у 

ујачулс  ад  АСРЕТ  ен  ејутшоп  евокор  ејицазилаер  
амаргорп  , у амивејачулс  ијок  усин  инавзази  мовохињ  
моцивирк  , и ијок  усин  инавокорзуорп  мењењшак  или  
минтрени  модар  енитшпО  цавељоБ  , аватсратсиниМ  или  

нжелдан хи  хинидалв  ајицутитсни  .  
евС  езевабо  ејок  ес  учит  ањајибод  итсонсалгас  и аловзод  

ујадап  ан  терет  гогурд  акинсиптоп  гово  алокоторП . 
 
 6 - АЛУЗУАЛК  ИТСОВИЉРЕВОП  

авС  акчинхет  ајицатнемукод  ујок  ећезудерп  АСРЕТ  
иватсод  инитшпО  цавељоБ  , аљватсдерп  унволсоп  нјат у. 

 
7 – ЕЊАВАШЕР  АВОРОПС   

инлаутневЕ  иворопс  ијок  ункетсиорп  зи  гово  алокоторП  ,
ећиб  инавашер  моровогод  и ан  иксљетајирп  ничан . 
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У ујачулс  итсонћугомен  аровогод  , иворопс  ећ  ес  
итавашер  дерп  микснивогрТ  модус  у урачејаЗ .    

 
ицинсиптоП  алокоторп   ус  итси   рп илатичо  , илирбодо  и 

иласиптоп  
 

јорБ 023: - 9002/63 - II  
цавељоБ  .62 , .11    .9002 енидог . 

 
АСРЕТ  НАКЛАБ  д.о.о   .      АНИТШПО    ЦАВЕЉОБ            

РОТКЕРИД             КИНДЕСДЕРП               
рд  олоаП  инитабаС .р.с ,       рд  ашјобеН  ћивонајраМ .р.с ,

                     
181  

  енитшпукС акинволсоП .95 аналч увонсо аН
 ,“цавељоБ енитшпо тсил  инебжулС„( цавељоБ енитшпо
 цавељоБ енитшпо атутатС .93  аналч и )80/3.рб
 ,)80/1.рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .62
 .11 ,енидог.9002  еј аленод  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 атевас гонлакоЛ аналч  уњавонеми и уњешерзар о
цавељоБ енитшпо ењаваљшопаз аз  

 
I 

 ејицкнуф ,ћивељвасолиМ авалсореВ ес авашерзаР
 енитшпо ењаваљшопаз аз атевас гонлакоЛ аналч
 јонланоицаН у асондо гондар акнатсерп гобз ,цавељоБ

улс  ењаваљшопаз аз ибж – .уцвељоБ у иватсопсИ  
 

II  
 јонланоицаН у анелсопаз ,ћидзорГ анавИ ес ејунемИ

 ењаваљшопаз аз ибжулс –  аналч аз ,уцвељоБ у иватсопсИ
.цавељоБ енитшпо ењаваљшопаз аз атевас гонлакоЛ  

                 
II I 

имоК амивоналч мивс :итиватсод ењешеР  и ејис
.ивихра  

 
60 :јорБ - 96 002/ 9- 1.41/I   

,цавељоБ  .62 .11 002 9. енидог  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

281  
5 аналч увонсо аН 4  аметсис амавонсо о анокаЗ .2 ватс .

 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо
90/27 лС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )  инебжу

 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ eнитшпо тсил
002 .11 .62 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 9  ,енидог .

еј аленод  
 

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

цавељоБ “тсодар ашаН„ евонатсу екслокшдерП  
 
I 

 гонварпУ авоналч ејицкнуф  ес ујавашерзаР  аробдо
цавељоБ “тсодар ашаН„ евонатсу екслокшдерП  гобз ,

:атаднам акнатсерп  
)1  ,хинелсопаз дерпси ,вонајотС аназуС  
)2  ,хинелсопаз дерпси ,ћивејовидаР анагарД  

)3  ,хинелсопаз дерпси ,ћивељвасидаР алејинаД  
)4  ,аљетидор атеваС дерпси ,ћивобрГ ашатаН  
)5  ћивомискаМ анајтаТ - рбоД  атеваС дерпси ,ћивона

,аљетидор  
)6   ,аљетидор атеваС дерпси ,ћивоквардЗ анаћалС  
)7  ,ачавинсо дерпси ,ћителиМ авалсинарБ  
)8  и ачавинсо дерпси ,ћишиФ надгоБ  
)9  .ачавинсо дерпси ,ћивокнаЈ окраМ  

 
II  

 .укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  
небжулС у итивајбо ењешер овО  енитшпо утсил мо

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 0/96 9-  2.41/I  
002 .11 .62 ,цавељоБ 9  енидог .  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
381  

5 аналч увонсо аН 4  аметсис амавонсо о анокаЗ .2 ватс .
 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо

90/27 енитшпо атутатС .93 аналч и )   инебжулС„( цавељоБ
 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ анитшпо тсил

002 .11 .62 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 9  ,енидог .
еј аленод  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

налч уњавонеми о  аво  аробдо гонварпУ  
цавељоБ “тсодар ашаН„ евонатсу екслокшдерП  

 
I 

робдо инварпУ У  у екслокшдерП  “тсодар ашаН„ евонатс
цавељоБ и  ,енидог иритеч до доиреп интаднам ан , јунем у 

:ес  
  )1   ,хинелсопаз дерпси ,вокшаТ анајитаТ  

)2  ,хинелсопаз дерпси ,ћивонавоЈ ајираМ  
)3  ,хинелсопаз дерпси ,ћивечавоК анајтаТ  
)4  ,аљетидор дерпси ,ћивориминатС ањаС  
)5  си ,ћивонилесеВ анелиМ ,аљетидор дерп  
)6  ,аљетидор дерпси ,ћиволудалВ најеД   
)7  ,цавељоБ енитшпо дерпси ,ћиволудиВ нароГ  
)8  и цавељоБ енитшпо дерпси ,ћителиМ авалсинарБ  
)9  .цавељоБ енитшпо дерпси ,ћидокиН аклеђнА  

II  
 до авосалг монићев ивоналч ујариб акиндесдерП

онварпУ авоналч ајорб гонпуку .аробдо г  
 ујаљвабо аробдо гонварпу ивоналч и киндесдерП

.еданкан зеб ,итсонжелдан ејовс зи еволсоп  
 

III  
.укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 96 0/ 9-I 3.41/   

 ,цавељоБ .11.62 002 9  енидог.  
 

С ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУК  
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КИНДЕСДЕРП  
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