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 трцаН 05. 01 .1102.  

Н О К А З  
УЊАТИПСАВ И УЊАВОЗАРБО МЕЊДЕРС О  

 
I. ОНСО ЕБДЕРДО ЕНВ  

 
  аноказ темдерП  

 налЧ .1  
  ес ејуђеру моноказ мивО  гоневтснидеј оед оак ,ењатипсав и ењавозарбо ењдерс

ањатипсав и ањавозарбо аметсис  , ењаљвабо :от и  итсонталед гењдерс авозарбо ањ ањатипсав и , 
 и имаргорп ,акинечу итсонровогдо и езевабо ,аварп ,еварпси енвај и ајицнедиве ,акизеј абертопу

.ењатипсав и ењавозарбо ењдерс аз ајачанз до ањатип агурд и оак ,кјартш ан оварп ,итипси  
 дор мокшум мокчитамарг у уноказ мово у инежарзи инимреТ  ујавемузардоп у

сондо ес ејок ан ацил дор икснеж и икшум индорирп е. 
 

ањатипсав и ањавозарбо гењдерс тсонталеД  
налЧ .2  

  тсонталеД гењдерс ањавозарбо ањатипсав и  гоневтшурд гондерсопен до тсонталед еј 
.абжулс анвај оак ес ејуравтсо и асеретни  

  тсонталеД дерс  гењ  ањавозарбо  ањатипсав  и  у ес аљвабо илокш јоњдерс  ас удалкс у ,
 миво и )нокаЗ :утскет мељад у( ањатипсав и ањавозарбо аметсис ивонсо ујуђеру ес мијок моноказ

.моноказ  
  алокш ањдерС  )алокш :утскет мељад у( аварп ањавиђебзебо идар ес ејузарбо  до анађарг 
о уњатипсав и уњавозабо мењдерс у асеретни гетшп от и : 
 ењдерс )1 ањавозарбо г  њатипсав и а догорт у акинечу  мењшидогоровтеч и мењши

,уњајарт  
 ењдерс )2 ањавозарбо г  ањатипсав и   акинечу амитсонбосопс минтезузи ас , 
 3  ) аварп  ан ењдерс ондеропу ењавозарбо  типсав и ења акинечу , 
 4 ењдерс ) ањавозарбо г  ањаваљбосопсо и ањавозарбо ,ањатипсав и  дар аз  акинечу  ас

емс ,мотетидилавни и ујовзар у амањт  
 5 ењдерс ) ањавозарбо г  ањатипсав и  укизеј ан акинечу  онсондо ,енињам енланоицан

,ончизејовд  
 окчитсилајицепс )6 г оксротсјам и г рбо ањавоза , 
 ањацитс )7  д игур х акилбо ањавозарбо гончуртс  ас удалкс у , З  монока ,моноказ миво и  
 ењдерс )8 г авозарбо ањ хилсардо , ;моноказ минбесоп и монокаЗ ас удалкс у  
 гонтипсав )9  у дар  јоњдерс  илокш ебзебо ајок ( акинечу унархси и јашемс ејуђ у  мељад 

кет  :утс момод ас алокш .)  
 

налЧ  .3  
 Ш алок З абадердо улсимс у  , анока аноказ гово и еј  :  

-  ,)анавозилајицепс и атшпо( ајизанмиг  
-  ,алокш анчуртс  
-  ,)акчинтему или анчуртс и ајизанмиг( алокш ативошем  
-  ,алокш акчинтему  
- дерс хилсардо ењавозарбо аз алокш ањ  и  
-  ањдерс ујовзар у амањтемс ас екинечу аз алокш . 
  ечитс ијизанмиг јотшпо У  ес  аз уњајарт мењшидогоровтеч у ењавозарбо етшпо

.амавонатсу микслокшокосив ан ањавозарбо каватсан  
 .... ес ечитс ијизанмиг јонавозилајицепс У  
 шпо ећујаравогдо ес ејуравтсо илокш јончуртс У  ет ончуртс и  у ењавозарбо 

 аз уњајарт мењшидогоровтеч и мењшидогорт  аз и ањаминаз гећујаравогдо аволсоп ењаљвабо
.амавонатсу микслокшокосив ан ањавозарбо каватсан  



 2 

  у ењавозарбо окчинтему и етшпо ећујаравогдо ес ејуравтсо илокш јокчинтему У
теч и мењшидогорт  аз уњајарт мењшидогоров  аз и ањаминаз гећујаравогдо аволсоп ењаљвабо

.амавонатсу микслокшокосив ан ањавозарбо каватсан  
 хилсардо ењавозарбо аз емаргорп енбесоп атавхубо хилсардо ењавозарбо аз алокШ  у 

уњајарт мењшидогорт и мењшидоговд акифилавкерп емаргорп ,  гончуртс ,ејицакифилавкод ,ејиц
 аз емаргорп егурд и екубо ,ењавозарбо оксротсјам онсондо ,окчитсилајицепс ,ањаваљбосопсо

 .хилсардо ењавозарбо  
 .... ес ујуравтсо ујовзар у амањтемс ас екинечу аз илокш У  
  алокШ  момод ас  унархси и јатшемс ејуђебзебо ад ежом акинечу . 
 алокш антакинУ  алокш еј  маргорп инеђердо ејуравтсо ијибрС ицилбупеР у анидеј ајок 

 .ањатипсав и ањавозарбо  
 алокШ ујибрС укилбупеР аз асеретни гонбесоп до  алокш етсеј  маргорп ејуравтсо ајок 

Р аз асеретни гонбесоп до еј ијок ањатипсав и ањавозарбо  до еј ајок онсондо ,ујибрС укилбупе
 .ујибрС укилбупеР аз ајачанз гоксјиротси или гонтевсорп ,гонрутлук гонбесоп  

 
акизеј абертопУ  

налЧ  .4  
 онвозарбО -  .укизеј мокспрс ан ес ејуравтсо дар интипсав  
 онвозарбо енињам енланоицан екиндапирп аЗ - втсо дар интипсав  мењретам ан ес ејура

 укизеј ончизејовд и , .адерзар говрп уњељедо у акинечу 51 ењамјан инсајзи от аз ес ока  
 онвозарбО -  дар интипсав  ад ежом  ејуравтсо ес  ан  аз и ончизејовд и укизеј мењретам

 моватс неђрвту јорб ан усондо у акинечу ењам 2 С .аналч гово . нсалга тсо  и еватсан ујицазилаер аз 
 акинечу 51 до ењам аз анињам хинланоицан амицизеј ан амаргорп гокслокш ењавиравтсо  ејад

овтсратсиним .)овтсратсиниМ :утскет мељад у( ањавозарбо еволсоп аз гонжелдан  
  аз тсонсалгаС ш мињдерс у хинелсопаз ектадод и еданкан ,еталп  енлајицос ,амалок

енинмерпто и есонирпод  овтсратсиниМ ејад аналч гово .3 и .2 аватс зи амивејачулс у  ас удалкс у ,
монокаЗ . 

  ичу ад оварп ами укизеј мокспрс ан ејузарбо енињам енланоицан киндапирп ес адаК
.ерутлук енланоицан амитнемеле ас кизеј ињретам  

 рбО онвоза -  ,укизеј монартс ан и идовзи ес ад ежом дар интипсав ончизејовд онсондо  ,  зу
.автсратсиниМ тсонсалгас  

 онвозарбо ењавиравтсо аз еволсу ежилБ -  ејусипорп укизеј монартс ан адар гонтипсав
.)ратсиним :утскет мељад у( ањавозарбо еволсоп аз нажелдан ратсиним  

 онвозарбО -  омсип онбесоп онсондо ,кизеј инвоканз етсирок ајок ацил аз дар интипсав
 .акизеј гот аватсдерс ућомоп и укизеј монвоканз ан идовзи ес ад ежом ,ањешер акчинхет агурд или  

 
еварпси енвај и ајицнедивЕ  

налЧ  .5  
 Ш  алок адзи и ујицнедиве унасипорп идов удалкс у ,еварпси енвај еј и монокаЗ ас  миво  

 .моноказ  
 

II .  И АЊАТИПСАВ И АЊАВОЗАРБО  ГЕЊДЕРС ИМАРГОРП
ИТИПСИ  

 
1. АЊАВОЗАРБО  ГЕЊДЕРС ИМАРГОРП  АЊАТИПСАВ И  

алЧ н  .6  
 Ш )1(  а ,ањавозарбо гокчинтему и гончуртс ,гетшпо маргорп икслокш ејуравтсо алок

 ејуравтсо ад ежом  :и  
-  ,ујовзар у амањтемс ас елсардо и екинечу аз налп инвозарбо инлаудивидни  
-  ен ијок екинечу аз енињам енланоицан акизеј онсондо ,акизеј гокспрс маргорп налаудивидни

 ,аватсан идовзи ес емок ан кизеј ујанзоп  
- ,ењавозарбо окчизум аз маргорп икслокш  
- п икслокш  ,ењавозарбо окстелаб аз маргор  
-  ,хилсардо ењавозарбо аз маргорп икслокш  
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-  ,момод ас илокш у екинечу аз маргорп интипсав  
-  ,ањавозарбо гоксротсјам и гокчитсилајицепс маргорп  
-  ,емаргорп егурд и екубо ,ањаваљбосопсо гончуртс емаргорп ,дар аз ањавозарбо маргорп  у

 ас удалкс миво моноказ  .  
  )2(  ад ежом алокш ,онтезузИ :ејуравтсо   

-  ,маргорп икслокшдерп  
-  и ањавозарбо гонвонсо маргорп  
-  .маргорп интипсав и ањатипсав  

  )3(  мисО  амаргорп тс зи .2 и .1 .  егурд и ејуравтсо ад ежом авонатсу аналч гово 
су итсонвитка и емаргорп онвозарбо ењавиђерпану ан енерем -  и атетилавк ањаћевоп ,адар гонтипсав

ањатипсав и ањавозарбо итсонпутсод  .  
  )4(  зи авонатсУ  аватс 3.  .артнец ледом сутатс ићетс ежом аналч гово  
 

налЧ  .7  
  улсимс у ,ањавозарбо гончуртс ицилбо игурД З з ењавозарбо :усеј анока  ,дар а  ончуртс

 .акубо и ењаваљбосопсо  
 уњаминаз амерп сондо навитизоп и енитшев ,ањанз ес учитс дар аз мењавозарбО .  
  амерп сондо навитизоп и енитшев ,ањанз ес учитс мењаваљбосопсо минчуртС

ењаминаз аз аволсоп хинеђердо уњаљвабо . 
  анвонсо учитс ес мокубО  хинеђердо ењаљвабо аз ватс навитизоп и енитшев ,ањанз

адар усецорп у ајицарепо или аволсоп . 
  аз авонсо усеј аналч гово .1 аватс зи ањавозарбо гончуртс акилбо хигурд имаргорП

 .уњатипсав и уњавозарбо мењдерс у амаргорп гокслокш ењешонод  
 тс имаргорп инбесоП  амисипорп мигурд амерп итенод екубо и ањаваљбосопсо гончур - 

 .адраднатс хинеђрвту увонсо ан ес ујуравтсо  
 

ратнец ледоМ  
 налЧ .8  

  алокШ ока артнец ледом сутатс ићетс ежом ами : 
1.   ујаравогдо ћи ротсорп  и умерпо , у удалкс  ас  минасипорп  модраднатс , 
2.   ,екинватсан екиндарас енчуртс и ечатипсав , у удалкс  ас  минасипорп  модраднатс , 
3.   ујаравогдо ће енавотидерка  емаргорп . 

 сутатС  ледом  артнец  рвту ђ еју М  еварпу нагро икснијаркоп онсондо ,овтсратсини
ањавозарбо еволсоп аз нажелдан ,  ан  увонсо  гонељвабирп  им ш ањељ  з гонжелдан адоваЗ( адова   аз

ањатипсав и ањавозарбо ењавиђерпану ) .енидовјоВ адоваз гокшогадеП онсондо ,  
 ањариснаниф и адар уничан о еволсу ежилБ  ењавиравтсо аз аназев ањатип агурд и оак ,

артнец ледом асутатс .ратсиним ејусипорп  
 

налЧ .9   
 атипсав и ењавозарбо ењдерС  игурд и ењавозарбо оксротсјам и окчитсилајицепс ,ењ

.амаргорп гокслокш увонсо ан ес ујуравтсо ањавозарбо гончуртс ицилбо  
  амаргорп онсондо ,амаргорп и аналп гонватсан увонсо ан ес исонод маргорп икслокШ

 .ањавозарбо гончуртс акилбо хинеђердо  
  алокш ањдерС .моноказ миво и монокаЗ ас удалкс у маргорп икслокш ејуравтсо  

 
 налЧ .01  

  маргорп и налп инватсаН еј ијок нвонсо аз невтснидеј  и ењавозарбо ењдерс и о
 ењатипсав екинечу аз  амитсонбосопс минтезузи ас  исонод ратсиним . 

 
 налЧ .11  

 ексрев маргорп и налп инватсаН м и ратсиним есонод онмузаропс еватсан ни  ратси
,арев еволсоп аз нажелдан ицидарт голдерп инешалгасу ан .ациндејаз хиксрев и авакрц хинлано  

налЧ .21  
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  :утскет мељад у( уватсан уксрев аз ујисимоК ејузарбо ејибрС екилбупеР адалВ
рп надеј оп енич ујок )ајисимоК рев и авакрц хинланоицидарт кинватсде дејаз хикс  ,ацин  ирт

ирт и автсратсиниМ акинватсдерп арев еволсоп аз гонжелдан автсратсиним акинватсдерп   доиреп ан
енидог иритеч  до . 

  ,ејисимоК аналч автсјовс акнатсерп и ањавонеми ничан и ењагалдерП  ничан дар а  и 
гурд  мокинволсоп ес ејуђеру ејисимоК дар аз ајачанз до ањатип а удар о   адалВ исонод ијок ејисимоК

 .ејибрС екилбупеР  
  :ан есондо ес ијок еволсоп аљвабо уватсан уксрев аз ајисимоК  

- алгасу аш ав ерп ењ рев и авакрц хинланоицидарт еватсан ексрев амаргорп аголд кс  хи
дејаз  ,ацин  

-  и екинебџу аз аназев ањатип ујуђеру ес мијок моноказ ас удалкс у акинебџу ењатип
 ,етелпмок екчинебџу  

- им ењавад уртсиним ањељш арев уртсиним и  ,еватсан ексрев акинватсан аматсил о  
-   иравтсо и ањавозинагро ењећарп аз миназев амињатип мигурд орп ањав  ексрев амарг

.еватсан  
 

 .2                                                                ИТИПСИ  
  

арутам атшпО   
налЧ .31  

  у ањатипсав и ањавозарбо гетшпо гењдерс адерзар готрвтеч гонешрваз нокаН
 ас удалкс у ,урутам утшпо ежалоп кинечу ијизанмиг о мив моноказ . 

  гењдерс адерзар готрвтеч гонешрваз нокан кинечу и ежалоп ад ежом урутам утшпО
 доп ,илокш јокчинтему онсондо ,јончуртс у ањатипсав и ањавозарбо гокчинтему онсондо ,гончуртс

 минасипорп амиволсу миво  .моноказ  
  морутам мотшпО њанз ес ујавареворп  каватсан аз акинечу итсонбосопс и а

.ањавозарбо  
 дејаЗ  оед икчин  енватсан ећеделс атавхубо и екинечу евс аз невтснидеј еј ерутам етшпо

 :етемдерп   ,енињам енланоицан аз тсонвежињк и кизеј ињретам онсондо ,тсонвежињк и кизеј икспрс
з кизеј инебжулс оак икспрс  ,умаргорп монеђогалирп оп ,енињам енланоицан а  ,кизеј инартс

 .акитаметам  
  оед инробзИ  зи темдерп инватсан надеј :итемдерп инватсан ићеделс енич ерутам етшпо

оневтшурд епург -  и акинечу уробзи оп итсонтему или акуан хикчитсинамух  зи темдерп инватсан надеј
рг ондорирп епу -  .акинечу уробзи оп акуан хикчитаметам  

  .уовин монланоицан ан ес ишрв ерутам етшпо амаргорп ајажрдас ањанз ареворп ничаН  
 азинагро ,јажрдаС ,ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајиц  ањавондерв метсис  етшпо ањагалоп

 ерутам галоп аз аназев ањатип агурд и .ратсиним ејусипорп ерутам  етшпо ења  
 

арутам акчинтему и анчуртС  
налЧ  .41  

  ањавозарбо гокчинтему онсондо ,гончуртс гењдерс адерзар готрвтеч гонешрваз нокаН
 укчинтему онсондо ,унчуртс ежалоп кинечу ,илокш јокчинтему онсондо ,јончуртс у ањатипсав и

,урутам  ас удалкс у миво .моноказ  
  гонешрваз нокан илсардо ежалоп ад ежом урутам укчинтему онсондо ,унчуртС

 онсондо ,јончуртс у ањатипсав и ањавозарбо гокчинтему онсондо ,гончуртс гењдерс гењшидогорт
 ас удалкс у ,илокш јокчинтему миво  .моноказ  

 орутам мокчинтемУ  м  ањанз ес ујавареворп  и  аволсоп ењаљвабо аз акинечу енитшев
ањаминаз гећујаравогдо  аз и  или миксмедака минвонсо мићујаравогдо ан ањавозарбо каватсан

амајидутс минвокуртс минвонсо . 
  морутам мончуртС волсоп ењаљвабо аз акинечу енитшев и ањанз ес ујавареворп  а

 или миксмедака минвонсо мићујаравогдо ан ањавозарбо каватсан аз и ањаминаз гећујаравогдо
 .амајидутс минвокуртс минвонсо  

  уруткуртС  ерутам енчуртс  ,иврп :алед авд енич  икчиндејаз  екинечу евс аз невтснидеј и
 и оед набесоп  .  
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  икчиндејаЗ ан ићеделс енич оед  онсондо ,тсонвежињк и кизеј икспрс :итемдерп инватс
 енланоицан аз кизеј инебжулс оак икспрс ,енињам енланоицан аз тсонвежињк и кизеј ињретам

.кизеј инартс ,умаргорп монеђогалирп оп ,енињам  
  оед набесоП гдо ан сипу аз ајачанз до темдерп инватсан надеј :енич  енвонсо ећујараво

 аз хинјачанз атемдерп хинчуртс епург зи ањанз ареворп ,ејидутс енвокуртс енвонсо или ексмедака
 ењаљвабо аз ејицнетепмок ујавареворп ес мијок ,дар начиткарп ,атсет метуп ењаминаз ећујаравогдо

 .ањаминаз гећујаравогдо аволсоп  
 ргорп јажрдаС  ама  алед гокчиндејаз  аз невтснидеј онсондо ,ерутам етшпо док оак еј итси

 ексмедака енвонсо ећујаравогдо ан сипу аз ајачанз до атемдерп гонватсан амаргорп јажрдаС .екинечу евс
 уривко у ејидутс енвокуртс енвонсо или  алед гонбесоп невтснидеј еј ерутам енчуртс  ејчурдоп ондеј аз 

адар  
  енвонсо ећујаравогдо ан сипу аз ајачанз до темдерп инватсан акитаметам еј окилокУ

 оак итси еј атемдерп гово ањагалоп ничан и амаргорп јажрдас ,ејидутс енвокуртс енвонсо или ексмедака
 .ерутам етшпо алед гокчиндејаз док  

 еворп ничаН  амаргорп ајажрдас ањанз ер  алед гокчиндејаз  ан ес ишрв ерутам енчуртс
 амаргорп ијажрдаС .уовин монланоицан  алед гонбесоп  ,ерутам енчуртс  ањанз уреворп ан исондо ес ијок

гдо маргорп инвозарбо аз еј итси ,дар начиткарп и атемдерп хинватсан хинјачанз епург зи  гећујараво
 алед гонбесоп зи дар начиткарП .ањаминаз  ерутам енчуртс  ,ућезудерп ,илокш у ејуравтсо ес ад ежом

 тсонељбосопсо и анитшев ,ањанз ареворП .ујицазилаер аз иволсу иљобјан ус едг онсондо ијинапмок
ро ањаминаз гећујаравогдо аволсоп ењаљвабо аз акинечу  енич ујисимоК .елокш уовин ан ес ејузинаг

 .)ејисимок налч назевабо( ицвадолсоп ежолдерп агок кањчуртс надеј и елокш иросефорп  
  ањавондерв метсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрдаС  енчуртс ањагалоп

с  ењагалоп аз аназев ањатип агурд и ерутам .ратсиним ејусипорп ерутам енчурт  
  уруткуртС  ерутам екчинтему  ,иврп :алед авд енич  икчиндејаз  евс аз невтснидеј и

 и екинечу оед набесоп  .  
  икчиндејаЗ  онсондо ,тсонвежињк и кизеј икспрс :итемдерп инватсан ићеделс енич оед

оицан аз тсонвежињк и кизеј ињретам  ,енињам енлан  ,енињам енланоицан аз кизеј инебжулс оак икспрс
 .кизеј инартс ,умаргорп монеђогалирп оп  

  :енич оед набесоП  енвонсо ећујаравогдо ан сипу аз ајачанз до темдерп инватсан надеј
чанз темдерп инчуртсетшпо( ејидутс енвокуртс енвонсо или ексмедака ја  ећујаравогдо аз на

,)ењаминаз  ењаминаз ећујаравогдо аз хинјачанз атемдерп хинчуртс хинбесоп епург зи ањанз ареворп
 аволсоп ењаљвабо аз ејицнетепмок ењамјан ујавареворп ес мијок ,дар начиткарп ,атсет метуп

ањаминаз гећујаравогдо .  
  амаргорп јажрдаС кчиндејаз  алед го  и ерутам етшпо док оак еј итси ерутам екчинтему

 атемдерп хинватсан амаргорп јажрдаС .екинечу евс аз еј невтснидеј  алед гонбесоп  ерутам екчинтему
 амаргорп ајажрдас ањанз ереворп ничаН .ањаминаз гећујаравогдо маргорп инвозарбо аз итси еј

 гокчиндејаз  алед уовин монланоицан ан ес ишрв ерутам екчинтему .  ајажрдас ањанз ереворп ничаН 
 амаргорп  алед гонбесоп  аналч гењљопс ењавожагна зу елокш уовин ан ес ежалоп ерутам екчинтему – 

 .итсалбо ећујаравогдо зи акањчуртс  
 ор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрдаС  ањагалоп ањавондерв метсис и ивок

ерутам екчинтему .ратсиним ејусипорп ерутам екчинтему ењагалоп аз аназев ањатип агурд и  
 
 

 иксротсјам и икчитсилајицепс ,ањавозарбо гончуртс гењдерс типси иншрваЗ
типси  

налЧ  .51  
 гонешрваз нокан типси иншрваз ежалоп кинечУ  у ањавозарбо гончуртс гењдерс 

 илсардо а ,уњајарт мењшидогорт -  аз умаргорп оп ањавозарбо гончуртс гењдерс гонешрваз нокан 
 ас удалкс у ,елсардо  миво моноказ . 

  ежалоп кинечу ањавозарбо гончуртс гењдерс адерзар гећерт гонешрваз елсоП  иншрваз
 типси ацитс идар  акинечу енитшев и ањанз ес ујавареворп мотипси миншрваЗ .дар аз ејицакифилавк ањ

 .ањаминаз гећујаравогдо аволсоп ењаљвабо аз  
  аруткуртС  атипси гоншрваз  ,иврп :алед авд зи ес ијотсас  икчиндејаз  евс аз невтсндеј и

 и екинечу алед гонбесоп  .  
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  икчиндејаЗ  оед з  атипси гоншрва инич  ињретам онсондо тсонвежињк и кизеј икспрс :
 оп ,енињам енланоицан аз кизеј инебжулс оак икспрс ,енињам енланоицан аз тсонвежињк и кизеј

 .умаргорп монеђогалирп  
  :енич оед набесоП  аз хинјачанз атемдерп хинчуртс епург зи ањанз ареворп

огдо  ењаљвабо аз ејицнетепмок  ујавареворп ес мијок ,дар начиткарп ,атсет метуп ењаминаз ећујарав
ањаминаз гећујаравогдо аволсоп  

  типси иншрваЗ  атипси гоншрваз алед гонбесоп зи дар начиткарП .илокш у ејузинагро ес
напмок ,ућезудерп ,илокш у ејуравтсо ес ад ежом  .ујицазилаер аз иволсу иљобјан ус едг онсондо ији  

  гећујаравогдо аволсоп ењаљвабо аз акинечу тсонељбосопсо и анитшев ,ањанз ареворП
 агок кањчуртс надеј и елокш иросефорп енич ујисимоК .елокш уовин ан ес ејузинагро ањаминаз

лч назевабо( ицвадолсоп ежолдерп  .)ејисимок на  
  .екинечу евс аз невтснидеј и итси еј атипси гоншрваз алед гокчиндејаз амаргорп јажрдаС  
  маргорп инвозарбо аз итси еј атипси гоншрваз алед гонбесоп амаргорп ијажрдаС

 .ањаминаз гећујаравогдо  
  ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрдаС  ањатип агурд и ањавондерв метсис и

  аз аназев  атипси гоншрваз ењагалоп  ањавозарбо гењдерс нокан .ратсиним ејусипорп  
  ањавозарбо гоксротсјам онсондо ,гокчитсилајицепс амаргорп гонадалвас нокаН

умеч о ,типси иксротсјам онсондо ,икчитсилајицепс ежалоп илсардо вај ејадзи ес  удалкс у ,аварпси ан
миво ас моноказ . 

 ањанз ес ујавареворп ,мотипси микчитсилајицепс онсондо ,миксротсјаМ  и  енитшев
атадиднак  .ањаминаз гокчитсилајицепс онсондо ,гоксротсјам гећујаравогдо аволсоп ењаљвабо аз 

пс онсондо ,гоксротсјам аруткуртС  ареворп  :аволед хићеделс зи ес ијотсас ,атипси гокчитсилајице
ончуртс хинјачанз епург зи ањанз -  атемдерп хиксјироет  онсондо ,гоксротсјам гећујаравогдо

 ,атсет метуп ањаминаз гокчитсилајицепс  ејицнетепмок ујавареворп ес мијок ,актадаз гончиткарп адарзи
бо аз  .ањаминаз гокчитсилајицепс онсондо ,гоксротсјам гећујаравогдо аволсоп ењаљва  

  ,гоксротсјам гећујаравогдо аволсоп ењаљвабо аз атадиднак анитшев и ањанз уреворП
 ицинватсдерп ицањчуртс енич евоналч ејич ајисимок ишрв ,ањаминаз гокчитсилајицепс онсондо

ервирп  ес јојок у алокш ежалдерп агок ејисимок акиндесдерп мисо ,авонатсу хићујаравогдо или ед
 .ењавозарбо окчитсилајицепс онсондо оксротсјам ејузилаер  

  ањавондерв метсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрдаС  ањатип агурд и
 аз аназев  ењагалоп ротсјам .ратсиним ејусипорп атипси гокчитсилајицепс онсондо ,гокс  

 
ањавозарбо гончуртс акилбо хигурд итипсИ  

 налЧ .61  
  аз ањавозарбо гењшидоговд гонешрваз нокан типси иншрваз ежалоп илсардо и кинечУ

с у ањатипсав и ањавозарбо гончуртс гењдерс адерзар гогурд или дар уртс јоњдер  у ,илокш јонч
миво ас удалкс моноказ . 

 гогурд гонешрваз елсоП  гонешрваз  или ањавозарбо гончуртс гењдерс адерзар 
оговд  онсондо ,кинечу дар аз ањавозарбо гењшид  ежалоп тадиднак  типси иншрваз  ањацитс идар

ворп мотипси миншрваЗ .дар аз ејицакифилавк  ењаљвабо аз енитшев и ањанз ес ујаваре  епург
акатадаз хиндорс  .  

  аруткуртС  атипси гоншрваз  ,иврп :алед авд зи ес ијотсас  икчиндејаз  евс аз невтсндеј и
 и алед гонбесоп  .  икчиндејаЗ  оед  атипси гоншрваз инич  онсондо ,тсонвежињк и кизеј икспрс :

 и кизеј ињретам  енланоицан аз кизеј инебжулс оак икспрс ,енињам енланоицан аз тсонвежињк
 .умаргорп монеђогалирп оп ,енињам  :енич оед набесоП  атемдерп гончуртс зи ањанз ареворп

  ујавареворп ес мијок ,дар начиткарп ,акатадаз хиндорс упург ућујаравогдо аз гонјачанз
цнетепмок акатадаз хиндорс епург ењаљвабо аз еји . 

  типси иншрваЗ  гоншрваз алед гонбесоп зи дар начиткарП .илокш у ејузинагро ес
 аз иволсу иљобјан ус едг онсондо ијинапмок ,ућезудерп ,илокш у ејуравтсо ес ад ежом атипси

њаљвабо аз анитшев и ањанз ареворП .ујицазилаер  ес ејузинагро ,ањаминаз гећујаравогдо аволсоп е
 ицвадолсоп ежолдерп агок кањчуртс надеј и елокш иросефорп енич ујисимоК .елокш уовин ан

 .невтснидеј и итси еј атипси гоншрваз алед гокчиндејаз амаргорп јажрдаС .)ејисимок налч назевабо(  
 јицазинагро ,јажрдаС  ањавондерв метсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,а  ањатип агурд и

 аз аназев ењагалоп  атипси гоншрваз  гогурд или дар аз ањавозарбо гењшидоговд гонешрваз нокан
уртс јоњдерс у ањатипсав и ањавозарбо гончуртс гењдерс адерзар илокш јонч  .ратсиним ејусипорп  
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  кинечУ  адерзар говрп гонешрваз ,ањаваљбосопсо гончуртс гонешрваз нокан илсардо и
 јоњдерс у итсонељбосопсо енчуртс типси ежалоп ањатипсав и ањавозарбо гончуртс гењдерс

лкс у ,аварпси ејадзи ес умеч о ,дар аз ењербодо ами ајок ијицазинагро јогурд или илокш јончуртс  уда
 ас миво .моноказ  

  адерзар говрп гонешрваз ,ањаваљбосопсо гончуртс гонешрваз нокан илсардо и кинечУ
 јоњдерс у итсонељбосопсо енчуртс типси ежалоп ањатипсав и ањавозарбо гончуртс гењдерс

сИ .дар аз ењербодо ами ајок ијицазинагро јогурд или илокш јончуртс  енчуртс мотип
 . акатадаз ењаљвабо аз енитшев и ањанз ес ујавареворп итсонељбосопсо  

 :алед авд зи ес ијотсас итсонељбосопсо енчуртс типсИ   гончуртс зи ањанз ареворп
јицнетепмок  ујавареворп ес мијок ,дар начиткарп ,ектадаз ећујаравогдо аз гонјачанз атемдерп  аз е

акатадаз ењаљвабо . 
  ,илокш у ејуравтсо ес ад ежом итсонељбосопсо енчуртс атипси дар начиткарП

 аз иволсу иљобјан ус едг онсондо ијинапмок ,ућезудерп ,дар аз ењербодо ами ајок ијицазинагро
 .ујицазилаер  

 и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрдаС  ањавондерв метсис  ањатип агурд и
 аз аназев ењагалоп  атипси итсонељбосопсо енчуртс  .ратсиним ејусипорп  

  илокш у укубо аз типси ежалоп екубо амаргорп гонадалвас нокан илсардо и кинечУ
мојисимок монбесоп дерп ,дар аз ењербодо ами ајок ијицазинагро јогурд или  ејадзи ес умеч о ,

 ас удалкс у ,аварпси миво .моноказ  
  илокш у укубо аз типси ежалоп екубо амаргорп гонадалвас нокан илсардо и кинечУ

дар аз ењербодо ами ајок ијицазинагро јогурд или И . типс мо укубо аз  енитшев и ањанз ес ујавареворп  
хинватсондеј ењаљвабо аз .акатадаз  

 И  типс  ијотсас ес алед авд зи  ањанз ереворп : гонјачанз ећујаравогдо аз тадаз ек  ,
гончиткарп дар а реворп ес мијок , ењаљвабо аз ејицнетепмок  ујава   хинватсондеј акатадаз . 

 бодо ами ајок ијицазинагро ,илокш у ејуравтсо ес ад ежом атипси дар начиткарП  ењер
 .ујицазилаер аз иволсу иљобјан ус едг онсондо ијинапмок ,ућезудерп ,дар аз  

  ањавондерв метсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрдаС  ањагалоп
.ратсиним ејусипорп укубо аз атипси ењагалоп аз аназев ањатип агурд и укубо аз атипси  

 
налЧ .71   

 минешрваз ас кинечУ минчуртс мињдерс  онсондо , мењавозарбо микчинтему  илеж окилоку ,
 метуп ад еј изевабо у ,ењавозарбо окосив ан сипу аз итсонћугом ериш  ањавозарбо гонтадод  ижолоп

урутам утшпо . 
о ,мончуртс монежолоп и мењавозарбо мињшидогоровтеч минешрваз аС  мокчинтему онсонд

 .морутам мотшпо анеђивдерп атемдерп анватсан ирт од авд ежалоп ад амерпирп ес кинечу ,морутам
рутам јокчинтему онсондо јончуртс ан етунгитсоп енецО и  онсондо ,кизеј икспрс :атемдерп хинватсан зи 

ј инартс ,енињам енланоицан аз кизеј ињретам  аз акитаметам и )енињам енланоицан аз икспрс( ,кизе
 .ерутам етшпо хепсу итшпо у езалу и ес ујанзирп адар ајчурдоп анидејоп  

 акинечу аз ицесем тсеш од ирт до ејарт ерутам етшпо ењагалоп аз ањавозарбо гонтадод ањајарт анижуД
му онсондо ,мончуртс монежолоп ас .морутам мокчинте  

 минешрваз ас кинечУ  ирт до уњајарт у мењавозарбо минчуртс мињдерс  илеж окилоку ,енидог
 у ,ејидутс енвокуртс енвонсо ећујаравогдо онсондо ,ексмедака енвонсо еђујаравогдо ан ешипу ес ад

 метуп ад еј изевабо  ањавозарбо гонтадод  ижолоп унчуртс урутам  до ејарт ењавозарбо онтадод овО .
 .енидог евд од ендеј  

 аз ењаваљбосопсО  ањаминаз авон  ес ејуравтсо мојицакифилавкерп  онсондо ,
мојицакифилавкод  метуп , ањавозарбо гонтадод . 

 ајицакифилавкерП аљватсдерп енеморп идар ењавозарбо онтадод  ејок аз ањаминаз  еј
икснемерв ењавозарбо  отси олајарт .  

 ајицакифилавкоД  мењшидогорт у онеравтсо еј ејок ањаминаз унеморп аљватсдерп
уњавозарбо мењшидогоровтеч у авачузи ес ејок ењаминаз у уњавозарбо .  

 аз ањавозарбо гонтадод ањајарт анижуД  ујицакифилавкерп онвозарбо мотси у  умаргорп м
 ендеј од и амимаргорп минвозарбо митичилзар у а ,ицесем тсеш од ирт до ејарт )ањаминаз андорс(

 аз ањавозарбо гонтадод ањајарт анижуД .енидог  ујицакифилавкод  иб алајарт адар ујчурдоп мотси у
 до ешив и адар амијчурдоп митичилзар у а ,унидог ундеј .енидог ендеј  
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III . АЊАТИПСАВ И АЊАВОЗАРБО ЕЊАВИРАВТСО  
СИПУ И  

 
1. ОНВОЗАРБО ЕЊАВИРАВТСО - АДАР ГОНТИПСАВ  

налЧ .81  
 онвозарбО -  амијок евонатсу итсонвитка енватсаннав и енватсан атавхубо дар интипсав

вељиц инасипорп ужитсоп и ањатипсав и ањавозарбо маргорп ејуравтсо ес  ,аћунгитсоп идраднатс и и
 ас удалкс у  и монокаЗ  .моноказ миво  

 
 налЧ .91   

  13 од ами ад ежом кинечу ијизанмиг У   јокчинтему и јончуртс у ,ончимдес еватсан сач
 .сач 14 од илокш јокстелаб у а ,33 од илокш  

 арбо ечитс аналч гово .1 аватс зи елокш кинечу адаК  укизеј ан ењавоз ицан о  енлан
енињам  .ешив ончимдес еватсан асач авд ами ,ончизејовд онсондо ,  

 .ончимдес еватсан енвитатлукаф асач иритеч од ами ад ежом кинечУ  
  .атуним 06 еватсан енчиткарп а ,атуним 54 ејарт ибжев и еватсан ексјироет саЧ  
  амалокш У ечу аз ујовзар у амањтемс ас екин   моналп минватсан  момаргорп и  ес ежом

 итасипорп .асач ењајарт ећарк  
 

 налЧ .02    
  ас удалкс у ,ончанидејоп онсондо ,ипург ,акинечу 03 од уњељедо у идовзи ес аватсаН

.момаргорп микслокш  
 мс ас акинечу апург антипсав онсондо ,ењељедО  ас а ,01 од итиб ежом ујовзар у амањте

.акинечу тсеш од уватсан унчиткарп аз и ућшонетемо мокуртсешив  
 .ратсиним исонод уњељедо у акинечу ујорб монламиним о овтступУ  
 

 налЧ 2 .1  
 и моналп минватсан ес ејуђрвту ескарп енланоисефорп и еватсан енчиткарп маргорП  

.ејузилаер ес амијок у аволсу идраднатс и оак ,момаргорп  
  ас ињдарас у ејуравтсо ад ежом алокш ускарп унланоисефорп и уватсан унчиткарП

.мецил минварп мигурд или мојицазинагро могурд ,омвонатсу ,мовтшурд миндервирп  
  акинечу онсондо ,елокш езевабо и аварП  ес гок док ацил гонварп и голсардо или

.моровогу ес ујуђеру аскарп анланоисефорп и аватсан анчиткарп ејузилаер  
 

 налЧ 2 .2  
  аватсан антадоД  ејузакоп или етатлузер ентезузи ежитсоп ијок акинечу аз ес ејуравтсо

п гонеђердо зи ањанз ењавиљбудорп аз ењавосеретни .атемдер  
 аватсан акснупоД  ијок амицинечу ас ејуравтсо алокш  уњавадалвас у елокшет ујами

 јонеђердо у аћунгитсоп едерпану ад ележ ијок и итсалбо хинватсан атемдерп хинидејоп зи амаргорп
.итсалбо јонватсан  

 к акинечу гонводер аз ејуравтсо алокш дар инмерпирП  ењагалоп ан ејућупу ес ијо
гондерзар .акинечу гондернав аз и атипси  

  гонварпоп ењагалоп ан нећупу еј ијок акинечу аз и ејуравтсо алокш дар инмерпирП
.авосач ајорб гњешидог гонпуку до %01 ењамјан умибо у атипси  

 к кинечу евс ас ејуравтсо алокш дар инмерпирП  гоншрваз уњагалоп ујапутсирп ијо
.ерутам екчинтему или енчуртс ,етшпо уривко у атипси или атипси  

  и ањавозарбо метсис наводер ујађахоп ијок ,ујовзар у амањтемс ас екинечу аЗ
оналп минвозарбо минлаудивидни ас удалкс у акшрдоп антадод ес ејуравтсо ,ањатипсав .м  

  
 налЧ 2 .3  

  ,угурдаз укчинечу ејунсо ад ежом алокш ,итсонвитка хинватсаннав ањајивзар уљиц У
.ацил гонварп овтсјовс амен ајок  
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  ежом агурдаз акчинечУ ењамјан ами ад  ,ицинватсан ,ицинечу енич ујок ,авоналч 03 
 и егурдаз ициндарас и иљетидор оворбод ес ијок  а ,ујужурду онљ  ањавозинагро гокчиндејаз идар

оневтшурд ус ејок итсонвитка хиндар - .енадварпо икшогадеп и иксмоноке ,енсирок  
  минчиткарп и москарп ,егурдаз агулсу онсондо ,адовзиорп мојадорп анечетс автсдерС

 акинечу модар  ,ујаритнедиве ес онбесоп  ес езалан унучар монбесоп ан  аз омас ититсирок ес угом и 
 аз и егурдаз екчинечу дар .елокш акинечу ебертоп  

 .елокш мотутатс ес ујуђрвту егурдаз адар аливарП  
 У уч ине ч јок  изурдаз  ејотсоп  инагро  : пукс ш анит  , рвзи ш ин  робдо  инроздан и нагро  .  ирП

изурдаз   ес  ежом аримроф ит  до нељватсас егурдаз тевас инчуртс и дерп с акинватс .егурдаз акиндара  
 ираналч зи ујаљвабирп ес егурдаз екчинечу автсдерС ,ајицанод ,адохирп хинеравтсо ,ен  

.огурд и анолкоп  

Т .2 АЊАВАШРВАСУ ГОНЧУРТС И АЊАТИПСАВ И АЊАВОЗАРБО ГЕЊДЕРС ЕЊАЈАР  

налЧ  2  .4  
 о ењдерС  ас удалкс у ,енидог иритеч или ирт ејарт ењатипсав и ењавозарб  миво  моноказ

 .момаргорп микслокш и  
  ас удалкс у ,енидог ирт или евд ејарт хилсардо ењавозарбо ењдерС  ,моноказ миво

 .момаргорп микслокш и моноказ минбесоп  
 возарбо оксротсјам и окчитсилајицепС  ас удалкс у ,енидог евд од унидог до ејарт ења

иво  .момаргорп минасипорп и моноказ м  
 

ањавозарбо гончуртс акилбо хигурд ењајарТ  
налЧ  2 .5  

  .енидог евд ејарт дар аз ењавозарбО  
  ,минасипорп ас удалкс у ,анад унидог од ујарт акубо и ењаваљбосопсо ончуртС

ондо  .момаргорп минербодо онс  
 
 

  .3 АКИНЕЧУ СИПУ  
налЧ  2 .6  

 о олишрваз еј ејок ецил ешипу ес ад ежом улокш У .ењатипсав и ењавозарбо онвонс  
 о олишрваз еј ејок ециЛ  ењатипсав и ењавозарбо онвонс  увтснартсони у  еј ијок или

адердо улсимс у ,увонатсу унартс олађахоп  ,анокаЗ аб  ес ум ока улокш у ешипу ес ад ежом  ишрвзи
 енартс ењаванзирп кш еварпси ексло . 

 ањавозарбо гокстелаб и гокчизум емаргорп ејуравтсо ајок елокш дерзар иврп У   ежом
ипу ес ад псав и ењавозарбо окстелаб онсондо ,окчизум онвонсо олишрваз еј ејок ецил еш ењати  а ,

олишрваз ејин ејок ецил  ењатипсав и ењавозарбо окстелаб онсондо ,окчизум онвонсо  ондохтерп ока ,
.ањавозарбо гот амаргорп уовин ан типси ижолоп  

 аг ејин а ,ењатипсав и ењавозарбо онвонсо ађахоп ејок ециЛ  еј олишрваз а ,олишрваз 
 или окчизум онвонсо ењатипсав и ењавозарбо окстелаб  онсондо ,укчизум у ешипу ес ад ежом 

 .атемдерп хинчуртс и хикчинтему зи еватсан ањађахоп идар улокш укстелаб  
 окш унчуртс У  ецил ешипу ес ад ежом ,ањавозарбо гокчитсилајицепс ањацитс идар ,ул

ићујаравогдо миншрваз ас мињдерс м мењавозарбо мењатипсав и  .  
  ењацитс аз аћујаравогдо алокш и иволсу ес ејуђрвту момаргорп и моналп минватсаН

ањавозарбо гокчитсилајицепс  .  
 окш унчуртс У  ас ецил ешипу ес ад ежом ,ањавозарбо гоксротсјам ањацитс идар ,ул

ићујаравогдо миншрваз озарбо мињдерс м мењав мењатипсав и  .  
  ењацитс аз аћујаравогдо алокш и иволсу ес ејуђрвту момаргорп и моналп минватсаН

ањавозарбо гоксротсјам  .  
 

налЧ  2 .7  
  ан ацил ушипу ес ад угом ујовзар у амањтемс ас акинечу ењавозарбо аз улокш У

нжелдан аракел гонарбази екуроперп увонсо  аз абертоп енецорп увонсо ан а ,аљвардз амод го
онсалгас зу ,укинечу екшрдоп енлајицос или еневтсвардз ,енвозарбо ентадод мењажурп с .аљетидор т  
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налЧ  2 .8  

 алокШ , акилбупеР чавинсо еј ијич  енлакол ацинидеј онсондо ,анијаркоп анмонотуа ,
еварпуомас , цед .13 од аварпу хикслокш окерп ,увтсратсиниМ ежалдерп арбме , .сипу аз акинечу јорб  

  .1 аватс зи елокш у сипу аз акинечу ујорб о укулдо исонод атрам .13 од овтсратсиниМ
аналч гово . 

 
налЧ  2 .9  

  сипУ акинечу  улокш у дерзар иврп у  оп анмонотуа ,акилбупеР чавинсо еј ијич  ,анијарк
еварпуомас енлакол ацинидеј онсондо  .асрукнок увонсо ан ес ишрв  

 нок икчиндејаз ејусипсар овтсратсиниМ  елокш евс аз срук  аналч гово .1 аватс зи   .1 од
.ајам  

 ејуравтсо ес емок ан укизеј о ењетшевабо и ижрдас срукноК онвозарбо - .дар интипсав  
 Ш  алок  ањацитс идар сипу ишрв енидог укот у гокчитсилајицепс гоксротсјам онсондо ,  

 ,ањавозарбо ејицакифилавкод и ејицакифилавкерп ,итсонељбосопсо енчуртс  ,  тсонсалгас зу
.автсратсиниМ  

 
налЧ  3 .0  

 .моноказ минбесоп и монокаЗ ас удалкс у ес ејуђеру хилсардо сипУ  
 

налЧ  3 .1  
  мондохтерп у ахепсу увонсо ан ес ејуђрвту улокш у сипу аз атадиднак делсодеР

.уњаволокш  
 К  итсалбо у лифорп инвозарбо аз онсондо ,улокш укчинтему у сипу аз тадидна

тсо еватсан оед ес јојок у улокш ,амитсонбосопс минбесоп ас екинечу аз улокш ,итсонтему  ан ејурав
екинечу енавотнелат аз улокш и укизеј монартс типси инмејирп ежалоп . 

 К на 2 аватс зи улокш у сипу аз тадид  типси инмејирп ежалоп ад оварп ами аналч гово  .
.ењатипсав и ењавозарбо онвонсо оишрваз еј емок ан укизеј ан  

 аригнар ан оварП  асипу идар ењ 2 аватс зи улокш у  ечитс аналч гово  .  еј ијок  тадиднак
типси инмејирп оижолоп . 

  аватс зи улокш у сипу аз атадиднак делсодеР 2  увонсо ан ес ејуђрвту  аналч гово .
.уњаволокш мондохтерп у ахепсу и утипси монмејирп ан ахепсу  

  онвонсо оишрваз еј ијок тадиднаК  авд ањделсоп до надеј или ењатипсав и ењавозарбо 
нартсони у ањатипсав и ањавозарбо гонвонсо адерзар ивонатсу јонартс у онсондо ,увтс , улсимс у  

ерп ес ејусипу ,анокаЗ абадердо .сипу аз гонеђердо ајорб ок  
 кнок аватс гондохтерп зи тадиднак окилокУ ипу аз еширу 2 аватс зи улокш у с  гово .

.типси инмејирп ежалоп ,аналч  
  у сипу аз атадиднак аделсодер ењавиђрвту аз капутсоп и алирем ејусипорп ратсиниМ

 ајич ањечимкат етсрв и амињечимкат ан адерзар гомсо акинечу аћшечу ењавондерв ,улокш уњдерс
ижрдас ,ујундерв атсем ес .атипси гонмејирп ањагалоп ничан  и отсем ,емерв ,ун  

 
налЧ  3 .2  

  у усипу ирп ад оварп ами кинечУ I  еј ејок акизеј хинартс до надеј еребази елокш дерзар 
 онеђивдерп ејин момаргорп и моналп минватсан окилоку ,уњатипсав и уњавозарбо монвонсо у оичу

ечу онзевабо  .акизеј гонартс гонеђердо ењ  
 чузи ас иватсан елокш дерзар иврп у усипу ирп ад оварп ами кинечУ а  хинартс мењав

 момаргорп и моналп минватсан ус окилоку ,уњатипсав и уњавозарбо монвонсо у оичу еј ејок акизеј
 надеј еребази ад или акизеј анартс авд анеђивдерп кизеј инартс надеј неђивдерп еј окилоку хињ до  ,

 гонеђердо ењечу онзевабо онеђивдерп момаргорп и моналп минватсан еј ока мисо акизеј гонартс . 
 У  окилок  акизеј хит уватсан ејузинагро ад ежом ен алокш  ајорб гонљоводен идар

 хинељвајирп ( акинечу  или )51 до ењам  гобз нватсан акатсоден ,аки атсан ејузинагро ес илокш у  ав
.илокш у иволсу ејотсоп ијок аз акизеј гонартс  

 
 



 11  

VI  АКИНЕЧУ ИТСОНРОВОГДО И ЕЗЕВАБО ,АВАРП .  
 

.1                                                    АКИНЕЧУ  ОВТСЈОВС  
налЧ  3  .3  

 ар говрп кинечу наводеР  идар дерзар иврп у онасипу еј ејок ецил еј елокш адерз
 говрп кинечу надернав а ,анидог 71 до еј еђалм и дар аз ањавозарбо и ањавозарбо гењдерс ањацитс

 елокш ењдерс адерзар -  и дар аз ањавозарбо и ањавозарбо гењдерс дерзар иврп у онасипу ецил 
 до еј ејиратс  .анидог 71  

  момаргорп и моналп минватсаН  ењатипсав и ењавозарбо окстелаб онсондо ,окчизум аз
 акинечу ењатипсав и ењавозарбо аз и  ансоратс агурд итидрвту ес ежом ујовзар у амањтемс ас

 у сипу аз ацинарг  уњдерс  .улокш  
 
налЧ  3 .4  

 в онсондо ,гонводер овтсјовС  у мосипу ес ечитс акинечу гондерна  уњдерс  екавс улокш
минеђрвту амиволсу доп ,енидог екслокш   и монокаЗ .моноказ миво  

  ићујаравогдо у ешипу ес ад оварп ами аналч гово .1 .тс зи кинечу индернав и наводеР
ар атсугва .13 од ејинсакјан дерз течопаз еј ока мисо ,  ,акинечу аварп утитшаз аз уветхаз оп капутсоп 

акпутсоп ањачаноко од . 
  типси инварпоп оижолоп ејин ијок ањавозарбо гењдерс кинечу наводер ,онтезузИ

 гондернав увтсјовс у ,енидог екслокш ендеран илокш јотси у дерзар итечопаз ишрваз ад ежом
п минвоноп акинечу  авокшорт хинравтс еданкан ањаћалп узевабо зу ,атипси гонежолопен мењагало

 инидог јокслокш јотси у ес ад оварп ами кинечу надернав дерзар ишрваз адаК .алокш идрвту ејок
 .увтсјовс мотси у ,дерзар индеран у ешипу  

 
 

налЧ  3  .5  
 ечу гонводер овтсјовс ами кинечУ у ејулокш одеропу ес ока мисо ,илокш јондеј у акин  

илокш ањавозарбо гокстелаб и гокчизум емаргорп ејуравтсо ајок . 
  ејуђалвас ад одеропу ежом кинечу наводеР  гокслокш оед онсондо ,маргорп икслокш

 амаргорп бо зу ,кинечу надернав оак ,лифорп инвозарбо игурд аз лп узева  хинравтс еданкан ањаћа
авокшорт  , онсалгас зу с автсратсиниМ т . 

 
налЧ  3 .6  

  у ешипу ес ад ежом елокш зи оасипси ес ијок кинечу наводеР уњдерс  до укор у улокш 
.ецинсипси ањечуру анад до анад 7  

  у ешипу ен ес ијок аналч гово .1 аватс зи кинечУ у улокш  рп  оварп ами ,укор монасипо
 утси у сипу инвоноп ишрвзи енидог екслокш ендеран ад уњдерс .лифорп инвозарбо итси/улокш  

 
налЧ  3  .7  

  идар лифорп инвозарбо игурд ан онсондо ,улокш угурд у изалерп ијок кинечУ
 ањаволокш готечопаз ањавашрваз њајарт мећарк или мотси у у,  атемдерп зи етипси екснупод ежалоп

 а ,итси онжетерп усин ијажрдас ијич  онсондо ,момаргорп микслокш инеђрвту илиб усин ијок
 ,мењешер минеђрвту амивокор у ,ејуђалвас ад оечопаз кинечу еј ијок момаргорп и моналп минватсан

 .елокш утка метшпо онсалгас  
 нечУ  атемдерп хинчуртс зи етипси ежалоп ејицакифилавкерп идар улокш у насипу ки

елокш ећев окчинватсан идердо ејок . 
  атемдерп зи етипси екснупод ежалоп ејицакифилавкод идар улокш у насипу кинечУ

ђрвту илиб усин ијок атемдерп зи ,итси онжетерп усин ијажрдас ијич  ,момаргорп микслокш ине
 исонод укулдо умеч о ,адерзар гоншрваз етипси и момаргорп и моналп минватсан онсондо

 .елокш ећев окчинватсан  
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   .2 АКИНЕЧУ ИТСОНРОВОГДО И ЕЗЕВАБО ,АВАРП  
налЧ  3 .8  

 во и монокаЗ ас удалкс у итсонровогдо и езевабо ,аварп ами кинечУ .моноказ ми  
 

 налЧ  3 .9  
 .ејуђарган или ес ејуљавхоп уњечу у ечитси ес ијок кинечУ  
  ,адарган и алавхоп ењавиљедод аз ничан и иволсу ес ујуђердо елокш мотка митшпО

 акинечу аз и оак  .ејицаренег  
 

 налЧ  4 .0  
  укинечу ањаволокш укот у ањанзирп килбо набесоп оаК  или амолпид ејуљедод ес

 или итсалбо хинватсан хинидејоп зи хепсу натезузи аз онсондо ,хепсу итшпо натезузи аз адарган
.атемдерп  

  ејуђрвту ењавиљедод овохињ аз еволсу и ничан ,адарган онсондо ,амолпид етсрВ
.ратсиним  

налЧ  4  .1  
 уватсан ађахоп кинечу наводеР езевабо егурд авашрвзи и ,монокаЗ енеђрвту  миво 

моноказ елокш амитка митшпо и . 
 езевабо егурд авашрвзи и етипси ежалоп кинечу индернаВ  ,монокаЗ енеђрвту  миво 

моноказ  елокш амитка митшпо и . 
 

3                   . АКИНЕЧУ ЕЊАВИЊЕЦО  
налЧ  4 .2  

 кш у мењавињецО  адраднатс и авељиц хинасипорп тсонеравтсо ес ејуњецорп ило
 ујовзар у амањтемс ас екинечу аз а ,амаргорп гокслокш ањавадалвас укот у аћунгитсоп - 

 .аналп гонвозарбо гонлаудивидни уњавадалвас у аћунгитсоп адраднатс хинеђогалирп  
 

налЧ  4  .3  
  акинечу хепсУ њецо ес еју ањадалв и атемдерп зи . 
 .мењежолзарбо ас укинечу ес аватшпоас и анвај еј анецО  
 олрв ,)5( начилдо :монецо ес аважарзи уњечу у акинечу хепсУ  ,)3( рабод ,)4( рабод 

.анзалерпен еј )1( наљоводен анецО .)1( наљоводен и )2( наљовод  
 среВ зи акинечу хепсУ Г и еватсан ек кснађар .онсипо ес ејуњецо ањатипсав го  
 алиреМ  зи ахепсу ањавињецо емујиретирк и  аватсан аксрев атемдерп  ејусипорп

ратсиним  аз ејисимоК уњељшим монељвабирп оп а ,арев еволсоп аз гонжелдан артсиним голдерп ан 
ксноказдоп оед оак ,уватсан уксрев н ејуђеру ес мијок атка мо  емујиретирк и капутсоп ,нича

ењавињецо аз ајачанз до ањатип агурд и ањадалв и атемдерп хинчанидејоп зи ахепсу ањавињецо . 
  ан ечиту ањатипсав гокснађарг и еватсан ексрев везузи ,атемдерп хинробзи зи анецО

ес ејуњецо и акинечу хепсу .оначјорб  
 .акинечу хепсу итшпо ан учиту ен атемдерп хинвитатлукаф зи енецО  
 оак ес аважарзи енидог мокот ањадалв зи анецо ансипО :  ,орбод ,орбод олрв ,онремирп 

.ећујаваљоводазен и онљовод  
  :монецо ес аважарзи ањадалв зи анецо анчуљкаЗ онремирп  )5(  олрв , орбод  )4( орбод ,  

)3( онљовод ,  )2( ећујаваљоводазен и )1( . 
 
  голдерп ан ањадалв зи унецо и акинватсан гонтемдерп голдерп ан унецо унчуљкаЗ

.ећев оксњељедо ејуђрвту енишератс гоксњељедо  
 
 налЧ 4 .4  

 н дерзар оишрваз еј ијок акинечу аз ес ејуђрвту хепсу итшпО  екчитемтира увонсо а
 и ањадалв зи енецо енидерс хинзалерп  ,оначјорб ујуњецо ес ијок адерзар гондеј атемдерп хивс анецо 

   :от и  
 -  хепсу начилдо - ;05,4 ењамјан унецо уњдерс ами ока  
 -  хепсу рабод олрв - ;94,4 ас ончуљказ 05,3 до унецо уњдерс ами ока  
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 - од  хепсу раб - ;94,3 ас ончуљказ 05,2 до унецо уњдерс ами ока  
 -  хепсу наљовод - .94,2 од унецо уњдерс ами ока  
 

налЧ  4 .5  
  или итселоб гобз итиб ежом кинечУ атетидилавни  унеђердо аз или онемервирп 

чизиф еватсан ,инилец у или ончимилед ,неђоболсо унидог укслокш .ањатипсав гок  
  исонод уњавињецо и ањатипсав гокчизиф еватсан до акинечу уњађаболсо о укулдО

.аракел аголдерп увонсо ан ећев окчинватсан  
 

 налЧ 4 .6  
  ишрваз ад оварп ами уњечу у етатлузер ентезузи ежитсоп ијок кинечУ ењавозарбо  у 

.гонеђивдерп до мећарк укор  
  аватс зи кинечУ  и итечопаз ишрваз атипси мењагалоп ад оварп ами аналч гово .1

.аварп ењавиравтсо аз аволсу тсонењупси ејуђрвту ећев окчинватсаН .дерзар индеран  
 јок доп капутсоп и иволсУ и нечу м  до мећарк укор у ењавозарбо итишрваз ежом ки

ипорп гонеђивдерп .ратсиним ејус  
 налЧ 4 .7  

 .утипси ан и ес ејуњецо акинечу хепсУ  
 ипутсирп ен аголзар хинадварпоен зи ијок кинечУ утипси  енатсудо атипси укот у или 

.типси оижолоп ејин ад ес артамс  
 

 налЧ 4 .8  
 п микслокш хинеђрвту атемдерп хивс зи типси ежалоп кинечу надернаВ  ,момаргор

.анидог 02 до ијиратс еј ока ењатипсав окчизиф атемдерп зи мисо  
 .ес ејуњецо ен акинечу гондернав ењадалВ  

 
 налЧ 4  .9  

  иватсан оавовтсусирп ејин аголзар хинадварпо зи ијок кинечу ежалоп типси индерзаР
авосач ајорб гонеђивдерп енићерт ендеј до ешив  ,  икслокш оадалвас ејин ад идрвту ес мењавињецо а

.маргорп  
  аватсан анавозинагро ејин агок зи атемдерп зи типси индерзар ужалоп ицинечУ

.еватсан авосач ајорб гењшидог гонпуку унићерт ундеј аз ењамјан  
 и моксвотсугва и мокснуј у кинечу ежалоп типси индерзаР .укор монтипс  
 

 налЧ 5 .0  
  мондерзар ан или атшидогулоп гогурд ујарк ан ијок кинечу ежалоп типси инварпоП

 ујуњецо ес ијок атемдерп хинробзи и атемдерп хинзевабо зи енецо енљоводен евд од ами утипси
.оначјорб  

 читс јојок у илокш у типси инварпоп ежалоп кинечУ у ењавозарбо е  моксвотсугва  
.укор моксвотсугва и мокснуј у адерзар гоншрваз кинечу а ,укор монтипси  

 
налЧ  5 .1  

  хивс зи енецо ензалерп ами енидог екслокш ујарк ан адак дерзар оишрваз еј кинечУ
.оначјорб ујуњецо ес ијок атемдерп хинробзи и атемдерп хинзевабо  

  ами атшидогулоп гогурд ујарк ан адак дерзар аљваноп ад ејућупу ес кинечу наводеР
атемдерп хинзевабо зи енецо ензалерпен ирт ењамјан   ,оначјорб ујуњецо ес ијок атемдерп хинробзи и

 ен адак  у типси инварпоп ижолоп насипорп им  ,амивокор у а  илокш јуравтсо ајок  гокчизум емаргорп е
ањавозарбо гокстелаб и  .утипси мењшидог ан атемдерп гонвалг зи унецо унзалерпен ејибод ока  

 .ањаволокш укот у дерзар ивоноп ад тупнадеј оварп ами кинечу наводеР   
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V. ЕВАРПСИ ЕНВАЈ И ЕЈИЦНЕДИВЕ  
 

 ајицнедивЕ  
налЧ  25 . 

 Ш цнедиве идов алок  ,угињк унчитам :уји онвозарбо кинвенд -  кинвенд ,адар гонтипсав
онвозарбо - онвозарбо акилбо хилатсо кинвенд ,еватсан енчиткарп адар гонтипсав -  ,адар гонтипсав

 ,акиндарас гончуртс адар ејицнедиве угињк  екслокш ујарк ан акинечу ухепсу ,амитипси о ујицнедиве
идог .амамолпид и амивтсначодевс митадзи ,ен  

 Ш  идов момод ас алок ,угињк унчитам  ,адар гонтипсав кинвенд  гонвенд кинвенд
автсружед .акиндарас гончуртс адар ејицнедиве угињк и  

 .1 аватс зи ајицнедивЕ .2 и  ,момсип микчилирић укизеј мокспрс ан ес идов аналч гово 
л  ес адак а ,моноказ ас удалкс у момсип микчинита онвозарбо - ејуравтсо дар интипсав  укизеј ан и 

енињам енланоицан  ет укизеј ан и идов ес ајицнедиве , енињам енланоицан  мисо , кинвенд а 
онвозарбо - дар гонтипсав ,а кинвенд а онвозарбо - еватсан енчиткарп адар гонтипсав кинвенд , а  хилатсо 

онвозарбо акилбо - егињк  и адар гонтипсав акиндарас гончуртс адар ејицнедиве  едов ес ијок  укизеј ан 
онвозарбо ејуравтсо ес емок ан -  .дар интипсав  

 Ш .аварпси хинвај увонсо ан ијицнедиве у акатадоп енеморп итишрвзи ећ алок  
 цаламИ пси енвај унеморп ишрвзи алокш ад итижарт ежом евар  ијицнедиве у акатадоп 

 увонсо ан  хивон аварпси хинвај ).рд и хиначнев ,хинеђор егињк енчитам зи довзи(  авон адзи ес ад и 
.аварпси анвај  

 .анјат анебжулс удуб ицадоп инењеморп ад итижарт ежом еварпси енвај цаламИ  
 Шк  и амивтсначодевс митадзи о ујицнедиве и угињк унчитам авуч онјарт ало

 ујицнедиве улатсо а ,амамолпид - .анидог 01  
  овохињ аварбодо и ејицнедиве ањеђов ничан и ацсарбо јажрдас ејусипорп ратсиниМ

.ењавадзи  
 

Ј еварпси енва  
 налЧ 5 .3  

 у хитену акатадоп увонсо аН ујицнедиве , .еварпси енвај ејадзи алокш  
  ,ењереву ,ацинсипси ,ацижињк акчађ :ус ,аноказ гово улсимс у ,еварпси енваЈ

амолпид и овтсначодевс ,  у екинечу аз а  јоњдерс  момод ас илокш  онсондо ,ајицамитигел акчинечу
ацитрак акснорткеле . 

 ш ањдерС р монасипу алок  мокилирп а ,уцижињк укчађ ејадзи укинечу монводе
 ањависипси - .уцинсипси  

 ш ањдерС утипси монежолоп о ењереву укинечу ејадзи алок  ,  монадалвас о онсондо
.дерзар инешрваз икавс аз овтсначодевс ,ањаваљбосопсо гончуртс умаргорп  

 ш ањдерС  аз умолпид ејадзи алок с  и енидог евд до уњајарт у дар аз ењавозарбо онечет
о умолпид  мончуртс мењдерс монечетс о ,уњатипсав и уњавозарбо метшпо мењдерс монечетс 

 монешрваз о ,уњатипсав и уњавозарбо мокчинтему мењдерс монечетс о ,уњатипсав и уњавозарбо
рваз и уњавозарбо моксротсјам .уњавозарбо мокчитсилајицепс монеш  

  у момсип микчинитал ,момсип микчилирић укизеј мокспрс ан ес ејадзи аварпси анваЈ
 и ејадзи ес аварпси анвај  енињам енланоицан укизеј ан и идовзи аватсан ес адак а ,моноказ ас удалкс

.укизеј мот ан  
 рбо ејусипорп ратсиниМ .ењавадзи овогењ аварбодо и еварпси енвај цаза  
 

 налЧ 5 .4  
 ш ањдерС .уноказ онсалгас ,мотачеп еварпси енвај тсонјотсодорев аварево алок  
 .атачеп ењавуч и убертопу аз онровогдо ецил ес ејуђердо елокш мотутатС  
 

 налЧ 5 .5  
 Ш  ан еварпси енвај такилпуд ејадзи алок  ањешалгорп елсоп ,уцсарбо монасипорп

бжулС" у мићежавен еварпси енвај аланигиро  акатадоп увонсо ан ,"ејибрС екилбупеР укинсалг моне
.идов ујок ејицнедиве зи  
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  у митену амацинењич о ењереву ејадзи алокш ацсарбо гонасипорп уктатсоден У
.ујицнедиве  

 
налЧ  5 .6  

 Ш  аналч зи уварпси унвај аватшиноп алок .36 :идрвту ока аноказ гово  
 ин ад )1 ,уцсарбо монасипорп ан атадзи еј  
 ј ад )2 ,ецил онећшалвоен оласиптоп еј у  
 рево ејин ад )3 ,моноказ ас удалкс у мотачеп ане  
 зеј ан атадзи ејин ад )4 ,моноказ ас удалкс у умсип и уки  
  ен иварпси у ицадоп ад или ејицнедиве енасипорп увонсо ан атадзи ејин ад )5
о ,ијицнедиве у амицадоп ујаравогд  
  инасипорп оадалвас ејин цалами ад )6  онсондо ,маргорп икслокш  и налп инватсан

маргорп , 
  цалами ад )7  ас удалкс у етипси енасипорп оижолоп ејин .моноказ миво  
  ејуђеру ес мијок аноказ амабдердо ас удалкс у алокш ишрв еварпси енвај ењаватшиноП

.капутсоп инварпу итшпо  
  ањанзас до анад унидог до укор у ес ећеркоп еварпси енвај ењаватшиноп аз капутсоП

дог 01 до укор у ејинсакјан а ,ањетшиноп еголзар аз .еварпси енвај ањавадзи анад до ани  
 еварпси енвај ањаватшиноп укпутсоп У итићугомо ећ алокш ,  енвај ацоами ећшечу 

.еварпси  
 уварпси итшиноп ен алокш окА , овтсратсиниМ еј ећитшиноп  до укор у ејинсакјан 

 гово .3 моватс хинасипорп авокор акетси до анад унидог .аноказ аналч  
 
 
 налЧ 5 .7  

 аЈ 36 аналч зи уварпси унв  еј ад идрвту ока овтсратсиниМ ећитшиноп аноказ гово .
.атадзи онећшалвоен  

 азинагро адзи уцсарбо монасипорп ан ујок аварпсИ або ајок ајиц арбо тсонталед аљв оз -
локшнав оп ањав рдас ајок или амисипорп микс  илокш у ечитс ес ијок алифорп гонвозарбо визан иж - 

.еј аватшин  
 

 налЧ 5  .8  
 Ш  монебжулС" у уварпси унвај унетшиноп авашалго овтсратсиниМ онсондо ,алок

."ејибрС екилбупеР укинсалг  
 

 налЧ 5  .9  
 уњаволокш монешрваз о уварпси унвај амен ејок ециЛ уњавозарбо/ е а ,  о ајицнедив

 ветхаз есендоп ад ежом ,алатсен или анетшину еј ађарг аксвихра онсондо ,емот монжелдан  ,удус 
ањаволокш гонешрваз ањавиђрвту идар ањавозарбо/  .  

  олишрваз ецил от еј ад идрвту ес ад ежом хијок увонсо ан езакод ижрдас ветхаЗ
ењавозарбо ећујаравогдо .алатсен или анетшину ађарг аксвихра онсондо ,ајицнедиве еј ад удрвтоп и  

 рг аксвихра еј ад удрвтоП ејадзи алатсен или анетшину ађа   олкетс ецил еј јојок у алокш
вкат окА .уђарг уксвихра онсондо ,ујицнедиве алезуерп еј ајок ајицазинагро агурд или ењавозарбо  а

отсоп ен ајицазинагро .овтсратсиниМ ејадзи удрвтоп ,иј  
 

 налЧ 6 .0  
  аналч зи уцил ањавозарбо гонечетс уњавиђрвту о ењешеР .96  исонод аноказ гово 

инжелдан дус  .азакод хинемсип увонсо ан ,укпутсоп мончинрапнав у  
   ењавозарбо онечетс ејуђрвту ес мијок ењешеР  ејадзи ујок уварпси унвај ејуњемаз

 ањдерс .алокш  
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IV  . ЕКСЛОКШ ЕНАРТС ЕЊАВАНЗИРП  ЕВАРПСИ  
 
 налЧ 6 .1  

  ишрваз увтснартсони у ијок ејибрС екилбупеР нинаљважрД  ењавозарбо ењдерс  или
,дерзар инидејоп улсимс у ијибрС ицилбупеР у улокш унартс ишрваз ијок онсондо  ,анокаЗ абадердо 

 автсначодевс или емолпид ењаванзирп аветхаз ад оварп ами -  ењаванзирп или ујицакифиртсон 
авивке нел .аварпси хит ејиц  

  ујицакифиртсон аветхаз ад оварп ами автснаљважрд зеб ецил и нинаљважрд инартС
вс и емолпид ејицнелавивке ењаванзирп или увтснартсони у хинечетс автсначоде  у иљмез у онсондо ,

,аналч гово .1 моватс ас удалкс .серетни инварп ами от аз ока   
 

 налЧ 6 .2  
  или амолпид еј ејицнелавивке ењаванзирп онсондо ,ејицакифиртсон акпутсоп темдерП

увтснартсони у онечетс овтсначодевс , ај онсондо  ицилбупеР у алокш анартс ејадзи ујок аварпси анв
анокаЗ абадердо улсимс у ијибрС .)аварпси акслокш анартс :утскет мељад у(   

  ишрв еварпси екслокш енартс ејицнелавивке ењаванзирп онсондо ,ујицакифиртсоН
.овтсратсиниМ  

 арпси акслокш анартс ес мојицакифиртсоН  моћамод моћујаравогдо ас авачандејзи ав
 ењаљватсан аз ујадапирп уцоами монењ ајок аварп уделгоп у инилец у моварпси монвај

ањаволокш ањавозарбо/ .ењаваљшопаз ан аварп и  
  моћујаравогдо ас ес авачандејзи аварпси акслокш анартс ејицнелавивке мењаванзирП

оћамод монвај м  ањаволокш ењаљватсан ан аварп уделгоп у моварпси ањавозарбо/ . 
 
 налЧ 6 .3  

 авивке ањаванзирп онсондо ,ејицакифиртсон укпутсоп У  екслокш енартс ејицнел
 моноказ миво окилоку ,капутсоп инварпу итшпо ешилугер ес мијок ебдердо ес ујуњемирп еварпси

рд ејин .онеђеру ејичку  
  :ризбо у ес амизу ејицнелавивке ањаванзирп онсондо ,ејицакифиртсон укпутсоп У

 и налп инватсан ,еварпси екслокш енартс ањацитс ељмез ањавозарбо метсис ,ањавозарбо ењајарт
онлоко егурд и уцоами аварпси акслокш анартс ејад ајок аварп ,маргорп  аз ајачанз до итс

.ењавичулдо  
 увтснартсони у надалвас маргорп и налп инватсан ад идрвту укпутсоп у ес окА  или 

ивонатсу јонартс  аваљволсу ес ајицакифиртсон ,ејуђеропу ес мијок ас гећамод до апутсдо онтанз 
водар хинеђердо модарзи ,атипси хинеђердо мењагалоп .ањанз мореворп или а  

 
 налЧ 6 .4  

  ејицнелавивке ењаванзирп онсондо ,ујицакифиртсон аз ветхаз олендоп еј ејок ециЛ
 начноко ејин капутсоп окилоку дерзар индеран у ешипу ес ад онволсу ежом еварпси екслокш енартс

.улокш у акинечу сипу аз акор акетси од  
 

 налЧ 65  .  
 ке ењаванзирп онсондо ,ујицакифиртсон аветхаз ејок ециЛ ив  екслокш енартс ејицнелав

.ацоидоверп гонећшалво доверп и еварпси ет ланигиро аљватсод ветхаз зу еварпси  
 ивке уњаванзирп о ењешер и ијицакифиртсон о ењешеР ав  у еј ончанок ејицнел

тсоп монварпу .укпу  
  уланигиро ан ес ејусипси ањешер јажрдас катарК енартс   ан и еварпси екслокш

.)ејицнелавивке уњаванзирп онсондо ,ијицакифиртсон о алузуалк( адоверп укремирп  
 

IIV . КЈАРТШ АН ОВАРП  
 налЧ 6 .6  

 З илокш у инелсопа  ас удалкс у кјартш ан оварп ујуравтсо онокаЗ  миво ,м моноказ   и
.хинелсопаз кјартш ејуђеру ес мијок моноказ  

 
налЧ  6 .7  
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 инелсопаЗ  у арп ујуравтсо илокш  муминим едебзебо ад моволсу доп кјартш ан ов
елокш адар асецорп . 

  ујузинагро кјартш ад ус инжуд укјартш у ујувтсечу ијок инелсопаз и робдо икчакјартШ
 и  тсондебзеб аважоргу ен ес мијок ничан ан едов ,акинечу и хинелсопаз  енивоми  аваћугомо и 

.акјартш уњачноко оп адар каватсан  
 

налЧ  6 .8  
 еј акинватсан аз адар асецорп муминиМ : 

- ењеђовзи  еватсан онвозарбо гондерсопен акилбо хигурд и - амицинечу ас адар гонтипсав   у
 ,03 до уњајарт еватсан енчиткарп акинватсан аз усач оп атуним 04 онсондо ,  гонвенд уривко у 

адеропсар , 
- ,еватсан ењариналп и ењамерпирп  
- ,акинечу ењавињецо  
-  у дар  ењавиравтсо аз индохпоен ус ијок аминагро минчуртс мигурд и ућев моксњељедо

онвозарбо - гонтипсав ,адар  
-  екшогадеп ењеђов  и ејицнедиве ,ејицатнемукод  
- ,атипси ењаљвабо  
- ,акинечу итсондебзеб ењаругисо   
- .ароткерид уголан оп аволсоп хигурд ењаљвабо  

 
налЧ  6 .9  

 уњавиравтсо у онљеден адар авосач 02 еј ачатипсав аз адар асецорп муминиМ  
гондерсопен  гонтипсав дар а амицинечу ас  оп аволсоп хигурд ењаљвабо и момод ас илокш у 

.ароткерид уголан  
 

налЧ  7  .0  
  адар асецорп муминиМ акиндарас гончуртс аз  уделгоп у онљеден адар авосач 02 еј 

хивс ањавиравтсо  акилбо  микшогадеп ,амичатипсав ,амицинватсан ,амицинечу ас адар 
тсиса акинечу и ецед амиљетаратс онсондо ,амиљетидор ,амициндарас мигурд ,амитне   и

.ароткерид уголан оп аволсоп хигурд ењаљвабо  
 

налЧ  7  .1  
 роткерид ејуђердо енелсопаз елатсо аз адар асецорп муминиМ мотка минбесоп оп ,  

акиднис гонвитатнезерпер уњељшим монељвабирп .елокш ат  
 

налЧ  7 .2  
  окА инелсопаз адар асецорп муминим ићујуђебзебо ен укјартш у ујувтсечу  ас удалкс у 

 ,адар еватсубо ујачулс у или моноказ миво .капутсоп икснилпицсид ећеркоп елокш роткерид  
 монелсопаЗ  езевабо удервоп аз аналч гово .1 аватс зи   ес ечирзи  гондар акнатсерп арем

.асондо  
 зинагро акјартш емерв аз ,ећ елокш роткериД бдердо онвиторп гонаво  гово и анокаЗ ама

аноказ  ењавиравтсо итидебзебо , онвозарбо - .адар гонтипсав  
 

IIIV . ЕБДЕРДО ЕНЕНЗАК  
 
 налЧ 7 .3  

  до монзак моначвоН  000.005 од 000.03  аранид ћинзак :ока алокш јашркерп аз ес е  
 
  - аноказ гово амабдердо онторпус типси ивабо , 
 - ујицнедиве унасипорп идов ондеруен или ничан инасипорп ан идов ен ,идов ен  у 

,моноказ миво и монокаЗ удалкс  
 -  амабдердо уњаволокш монешрваз о уварпси унвај адзи  гово и анокаЗ .аноказ  
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  до монзак моначвоН  аранид 000.05 од 000.5 аранид  онсондо ,роткерид ећинзак 
 ратеркес и киндарас инчуртс ,чатипсав ,кинватсан и елокш ецил онровогдо .елокш  

 
XI .  ИНИЈАРКОП ЈОНМОНОТУА ЕВАРПУ ЕНВАЖРД АВОЛСОП ЕЊАВАРЕВОП  

 
налЧ  7 .4  

  инеђрвту иволсоП алч  мон .4 3 ватс .  ењавиравтсо и еватсан ујицазилаер аз тсонсалгас(
)овтсратсиниМ ејад акинечу 51 до ењам аз анињам хинланоицан амицизеј ан амаргорп гокслокш  ,

.4 ватс .93 моналч  ш(  ,ањавозарбо гокчитсилајицепс ањацитс идар сипу ишрв енидог укот у алок
о енчуртс автсратсиниМ тсонсалгас зу ,ејицакифилавкод и ејицакифилавкерп ,итсонељбосопс ,)   налч

.2 ватс .54   гокслокш оед онсондо ,маргорп икслокш ејуђалвас ад одеропу ежом кинечу наводер(
кан ањаћалп узевабо зу ,кинечу надернав оак ,лифорп инвозарбо игурд аз амаргорп  хинравтс едан

)автсратсиниМ тсонсалгас зу ,авокшорт , .5 ватс .66 моналч   ,уварпси итшиноп ен алокш ока(
 .3 моватс хинасипорп авокор акетси до анад унидог до укор у ејинсакјан овтсратсиниМ еј ећитшиноп

)аноказ аналч гово  , .86 моналч  сратсиниМ онсондо ,алокш(  у уварпси унвај унетшиноп авашалго овт
,)"ејибрС екилбупеР укинсалг монебжулС" .2 ватс .27 моналч  (  ењаванзирп и ујицакифиртсон ишрв

увтснартсони у хинечетс амолпид и аватсначодевс ејицнелавивке )  јонмонотуа ес ујаваревоп
 .инијаркоп  

  ењариснаниф аз автсдерС  у ес ујуђебзебо ,енијаркоп енмонотуа ијиротирет ан авонатсу
 .моноказ ас удалкс  

  аминагро и ејибрС екилбупеР аминагро ас ујуђарас енијаркоп енмонотуа инагрО
 .аналч гово .1 аватс зи аволсоп уњаљвабо у еварпуомас енлакол ецинидеј  

 туа амерп ами овтсратсиниМ  енважрд аволсоп хинеревоп уделгоп у ,инијаркоп јонмоно
 .аварпу анважрд ејуђеру ес мијок моноказ енасипорп итсонжуд и аварп ,аналч гово .1 аватс зи еварпу   

X. ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  
 
 налЧ 7 .5  

  до укор у ећ ратсиниМ енидог евд о уганс ан ањапутс анад до  итенод аноказ гов
екинливарп :ујуђеру ес мијок  

1. иволсу ижилб онвозарбо ењавиравтсо аз - укизеј монартс ан адар гонтипсав .7 ватс .4 налч( ,)  
2. ижилб ањариснаниф и адар уничан о еволсу авиравтсо аз аназев ањатип агурд и оак ,  ењ

3 ватс .8 налч( артнец ледом асутатс .), 
3.  аћшечу ењавондерв ,улокш у сипу аз атадиднак аделсодер ењавиђрвту аз капутсоп и алирем

 ,унижрдас ,ујундерв атсем ес ајич ањечимкат етсрв и амињечимкат ан адерзар гомсо акинечу
  и отсем ,емерв оп ничан .8 ватс .14 налч( атипси гонмејирп ањагал ,)  

4. в ид етср вохињ аз еволсу и ничан ,адарган онсондо ,амолп ).2 ватс .05 налч( ењавиљедод о , 
5. иволсу јок доп капутсоп и и  мећарк укор у ењавозарбо итишрваз ежом кинечу м  ватс .65 налч(

,).3  
6. с  ејицнедиве ањеђов ничан и ацсарбо јажрда ,).8 ватс .26 налч(  
7. варпси енвај цазарбо е  ватс .36 налч( 7. ,)  

 
 до укор У /  ....од  

1. с азинагро ,јажрда ,ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајиц  ањавондерв метсис 
 ерутам етшпо ањагалоп   етшпо ењагалоп аз аназев ањатип агурд и 

ерутам ).7 ватс .31 налч(  ,  
2. с етсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрда  ањавондерв м  ањагалоп

ерутам енчуртс  ењагалоп аз аназев ањатип агурд и ерутам енчуртс  налч( 
).11 ватс .41 , 

3. с  ањавондерв метсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрда
ерутам екчинтему ањагалоп  екчинтему ењагалоп аз аназев ањатип агурд и 

ерутам лч( ,).61 ватс .41 на  
4. с  агурд и ањавондерв метсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрда

  аз аназев ањатип атипси гоншрваз ењагалоп   у ањавозарбо гењдерс нокан
 уњајарт мењшидогорт ).01 ватс .51 налч( , 
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5. с с и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрда  ањавондерв метси  агурд и
 аз аназев ањатип  ењагалоп атипси гокчитсилајицепс онсондо ,гоксротсјам  

).41 ватс .51 налч( , 
6. с  ањавондерв метсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрда  и

 аз аназев ањатип агурд ењагалоп атипси гоншрваз   гонешрваз нокан
оговд  гончуртс гењдерс адерзар гогурд или дар аз ањавозарбо гењшид

уртс јоњдерс у ањатипсав и ањавозарбо  ).5 ватс .61 налч( илокш јонч , 
7. с  ањавондерв метсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрда  и

 аз аназев ањатип агурд ењагалоп  атипси ељбосопсо енчуртс итсон  налч( 
).9 ватс .61 , 

8.  ањавондерв метсис и ивокор ,ејисимок ,иволсу ,ајицазинагро ,јажрдас  ањагалоп
укубо аз атипси ењагалоп аз аназев ањатип агурд и укубо аз атипси  .61 налч( 

.).51 ватс  
 

 налЧ 7 .6  
 о ас етка етшпо и ујицазинагро ујовс итидалксу ећ алокШ  укор у аноказ гово амабдерд

.аноказ гово уганс ан ањапутс анад до ицесем тсеш до  
 
налЧ  7 .7  

  у усин ока ес ујуњемирп аноказ гово уганс ан ањапутс од итенод итка иксноказдоП
 .аноказ гово увонсо ан асипорп ањешонод од ,моноказ миво ас итсонторпус  

 
налЧ  7 .8  

 У  уњдерс   олишрваз еј ејок ецил ешипу ес ад ежом улокш  екслокш од улокш унвонсо
.енидог .1102/0102  

 
налЧ  7 .9  

  амитка миксноказдоп и моноказ миво ас удалкс у ес ећишрв акинечу ењавињецО
 митенод  од аноказ гово уганс ан ањапутс од унгитсоп адраднатс ањешонод аћ  мењдерс  у акинечу 

уњатипсав и уњавозарбо . 
налЧ  8 .0  

...аноказ гово уганс ан ањапутс од елижав ус ејок еварпси енвај и ајицнедивЕ  
 
 
 

 налЧ 8 .1  
  ;емерпс енчуртс унепетс могурд аравогдо енидог евд до уњајарт у дар аз ењавозарбО

о уњајарт у ењавозарбо ењдерс  ењаволокШ .унепетс мотрвтеч енидог иритеч а ,мећерт енидог ирт д
.емерпс енчуртс унепетс мотеп аравогдо ујицазилајицепс аз  

  енчуртс унепетс моврп аравогдо анад унидог до уњајарт у ењаваљбосопсо ончуртС
.емерпс  

 гдо екинечу енавотнелат аз илокш у ењавозарбО  енчуртс унепетс мотрвтеч араво
.емерпс  

 налЧ .28  

  увонсо ан итенод ус ијок амисипорп амерп ењавозарбо ечитс ад оечоп еј ијок кинечУ
 гот умаргорп и уналп оп ењавозарбо отечопаз ишрваз ад оварп ами илокш јоњдерс о анокаЗ

02 екслокш ајарк од ањавозарбо 51 02/ .61 .енидог  

 налЧ .38  

  .6 и .5 ,4 .тс .653 аналч и .1 акчат .1 ватс .553 аналч увонсо оп оварп олкетс еј ејок ециЛ
 и уњатипсав о анокаЗ .3 ватс .473 и .373 ,273 ,173 .лч и уњатипсав и уњавозарбо монеремсу о анокаЗ

1 ,38/51 .рб ,"ВПАС тсил инебжулС"( уњавозарбо  о анокаЗ .831 аналч и )88/32 и 88/71 ,78/5 ,68/1



 02  

 )68/11 јорб ,"ВПАС тсил инебжулС"( уњавозарбо и уњатипсав о анокаЗ аманупод и аманемзи
.оварп от ељад и аважрдаз  

 
 налЧ 48 . 

  ,кинватсаН  и чатипсав  од илижав ус ијок амисипорп оп еј ијок киндарас инчуртс
апутс њ илавањупси аноказ гово уганс ан а  и ежом емерпс енчуртс етсрв и анепетс уделгоп у еволсу 

онвозарбо аљвабо ад ељад -  у дар интипсав  .илокш  
  

налЧ  58 . 
 ебдердо ежав ад ујатсерп аноказ гово уганс ан ањапутс монаД   илокш јоњдерс о анокаЗ

,"СР кинсалг инебжулС"(  39/35 ,29/05 .рб -  39/76 ,ноказ .рд -  49/84 ,ноказ .рд -  ,20/32 ,69/42 ,ноказ .рд 
 20/52 -  30/26 ,акварпси -  30/46 ,ноказ .рд -  50/101 и ноказ .рд - ноказ .рд  ) ибдердо мисо  ватс .42 ,32 .лч 

62 ,1  .72 налч ,  анокаЗ .25 налч ,7 и .6 ,3 ,2 .тс ивон ањешонод од  у амаргорп и авоналп хинватсан х
.монокаЗ ас удалкс  

 
маргорп и налп инватсаН .1  

32 налЧ  
.лифорп инвозарбо еј елокш екчинтему и енчуртс амаргорп и аналп гонватсан ењешонод аз авонсО  

з ејажрдас енчуртс и етшпо атавхубо ,аноказ гово улсимс у ,лифорп инвозарбО  ,екуан амићунгитсод ан енавонса
 ,адар ајчурдоп уривко у итсонежолс анепетс гонеђердо аволсоп ењаљвабо аз ендохпоен итсонтему и ерутлук ,ејиголонхет

.ењаволокш ељад аз онсондо  
42 налЧ . 

.етевсорп ратсиним исонод маргорп и налп инватсаН  
2 налЧ .6  

налп инватсаН онвозарбо екилбо енвитатлукаф и енробзи ,ензевабо ижрдас маргорп и - .адар гонтипсав  
 деропсар вохињ и темдерп икавс аз авосач јорб ињшидог и инчимдес ,итемдерп инватсан ес ујуђрвту моналп минватсаН

.амидерзар оп  
онвозарбО .2 - дар интипсав  

72 налЧ  
 )1( нзевабО онвозарбо ицилбо и -  аватсан ус адар гонтипсав -  ,дар икснупод ,дар интадод ,ебжев и анчиткарп ,аксјироет 

оневтшурд и инмерпирп ;момаргорп и моналп минватсан инеђердо ус адак дар инчиткарп и аскарп -  у ес ока дар инсирок
ињ аз абертоп ежаку енидог екслокш укот .м  

онвозарбо ицилбо инзевабО )2( -  и инчиткарп ,инмерпирп ,аватсан :итиб угом акинечу гондернав аз адар гонтипсав
онвитатлуснок - .дар инвиткуртсни  

онвозарбо ицилбо инвитатлукаФ )6( - ерутлук енланоицан амитнемеле ас итсондоран акизеј аватсан :ус адар гонтипсав  ,
 и акинечу јовзар или ењаваљбосопсо ончуртс ,ењаволокш ељад аз хинбертоп атемдерп и акизеј гонартс гогурд

 ицилбо инватсаннав - онрутлук ,ајизрукске ,рох - окстропс ,енратинамух ,екчазаланорп ,екчинхет ,екчинтему -  енвитаеркер
.итсонвитка егурд и  

итатлукаФ )7( онвозарбо ицилбо инв - .еледерпо хињ аз ес ијок екинечу аз ус инзевабо адар гонтипсав  
 налЧ .25  

 .утипси ан и ес ејуњецо акинечу хепсУ  
 .амидерзар и амитемдерп оп ужалоп ес итипсИ  
 п аз типси ,иксрутам ,иншрваз ,икснупод ,инварпоп ,индерзар :ужалоп ес илокш У  енчуртс уревор

.типси ињшидог и ес ежалоп илокш јокстелаб онсондо ,јокчизум У .итсонељбосопсо  
  хијок до аналч ирт ењамјан енич ујок мојисимок монтипси дерп ес ужалоп аналч гово .3 аватс зи итипсИ

 ејисимок ентипси евоналЧ .темдерп аз анчуртс авд ењамјан ус .елокш роткерид ејуђердо  
 .атипси ењагалоп аз ивокор ес ујуђрвту елокш мотка митшпО  

налЧ  68 . 
 укинсалг монебжулС" у ањавиљвајбо анад до анад гомсо уганс ан апутс ноказ јавО

."ејибрС екилбупеР  
 
 


