521 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

0102/5 ЈОРБ

ЕНИДОГ .0102 трам .03
.4 налЧ

ад ејатсерп екулдО ево уганс ан ањапутс монаД
инејиц јокснивеђарг јончанок јончејсорп о акулдО ижав
ан енишрвоп енебматс енсирок m енидог ендохтерп зи
-по кинсалг инебжулС“( аниљејиБ енитшпо ујчурдоп
.)90/41 :јорб ,”аниљејиБ енитш
.5 налЧ
-ад до анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО
енитшпо укинсалг монебжулС“ у ањавиљвајбо ан
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
КИН ДЕ ЈС Д Е РП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/81-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

.0102 .30 .03

IVLX АНИДОГ

о анокаЗ .2 ајенила .1 ватс .03 аналч увонсо aH
екилбупеР кинсалг инебжулС“( иварпуомас јонлакол
анокаЗ .72 аналч ,)50/811 и 50/24 ,40/101:јорб ,”експрС
-ебжулС“( експрС екилбупеР утшиљмез мокснивеђарг о
.73 аналч и )60/211 :јорб ,”експрС екилбупеР кинсалг ин
кинсалг инебжулС“( утшиљмез мокснивеђарг о екулдО
.53 аналч ет ,)90/32 и 90/21 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо
кинсалг инебжулС“( енитшпо атутатС .2 ајенила .1 ватс
анитшпукС ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо
атрам .62 анад јонажрдо ициндејс ан аниљејиБ енитшпо
еј а л е ј и н о д ,енидог .0102

УКУЛДО
ЈОНЧАНОК ЈОНЧЕЈСОРП О
ЕНДОХТЕРП ЗИ ИНЕЈИЦ ЈОКСНИВЕЂАРГ
ЕНЕБМАТС ЕНСИРОК 2m ЕНИДОГ
ЕНИТШПО УЈЧУРДОП АН ЕНИШРВОП
АНИЉЕЈИБ
.1 налЧ

о анокаЗ .2 ајенила .1 ватс .03 аналч увонсо aH
екилбупеР кинсалг инебжулС“( иварпуомас јонлакол
анокаЗ .22 аналч ,)50/811 и 50/24 ,40/101:јорб ,”експрС
-ебжулС“( експрС екилбупеР утшиљмез мокснивеђарг о
.42 аналч ,)60/211 :јорб ,”експрС екилбупеР кинсалг ин
мокснивеђарг о екулдО .32 моналч ас изев y a .2 ватс
,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжулС“( утшиљмез
-атС .2 ајенила .1 ватс .53 аналч и )90/32 и 90/21 :јорб
енитшпо кинсалг инебжулС“( аниљејиБ енитшпо атут
енитшпо анитшпукС ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб ,”аниљејиБ
-ог .0102 атрам .62 анад јонажрдо ициндејс ан аниљејиБ
еј а л е ј и н о д ,енид

УКУЛДО
АЗ ЕНЕЈИЦ ЕНЗАБ УЊАВИЂРВТУ О
АЊЕЂЕРУ АВОКШОРТ НУЧАРБО
АТШИЉМЕЗ ГОКСНИВЕЂАРГ ГОКСДАРГ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО УЈЧУРДОП АН
.1 налЧ
авокшорт нучарбо аз анејиц анзаб ес ејуђрвтУ
до усонзи у атшиљмез гокснивеђарг гоксдарг ањеђеру
.аткејбо енишрвоп екснивеђарг отен 2m /MK 00,08

-сирок 2м 1 анејиц акснивеђарг анчанок анчејсорП
-итшпо ујчурдоп ан енеђаргзи енишрвоп енебматс ен
аз авонсо оак ижулс ајок ,инидог .9002 у аниљејиБ ен
гоксдарг ањеђеру итсондогоп аз еданкан ењавиђрвту
антаркондеј :утскет мељад у( атшиљмез гокснивеђарг
.MK 00,006 исонзи )атнер
.2 налЧ
-дохтерп зи анејиц акснивеђарг анчанок анчејсорП
ацесејм ирт акавс енидог укот у ес ејузиролав аналч гон
у аводар хикснивеђарг анејиц атсар аскедни ивонсо ан
ијиголодотем јонрамус оп ињдаргоксин и ињдаргокосив
-итатс аз доваз икчилбупер ејуљвајбо ејок амицадоп и
.укитс
анитшпукС ејуђрвту аватс гондохтерп зи унејиЦ
.енидог ећукет атрам .13 од ејинсакјан енитшпо
.3 нал Ч
-дО ево .1 аналч гондохтерп зи анејиц анчејсорП
-абдердо насипорп ничан ан итавињејмирп ес ећ екул
експрС екилбупеР утшиљмез мокснивеђарг о анокаЗ ам
и )60/211 :јорб ,”експрС екилбупеР кинсалг инебжулС“(
кинсалг инебжулС“( утшиљмез мокснивеђарг о екулдО
.)90/32 и 90/21 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС
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.2 н ал Ч

.2 налЧ

идар у ад есипорп аз ајисимоК ес ејућшалвО
-ар тсинимда ми кснитшпо о ек у лдО тскет нећшичерп
.амаскат минвит

ећиб екулдО ево .1 аналч зи анејиц анзаБ
гоксдарг ањеђеру авокшорт нучарбо аз анењејимирп
аниљејиБ енитшпо ујчурдоп ан атшиљмез гокснивеђарг
анитшпукС еј адак од ,енидог .1102.3.13 од удоиреп у
ензаб тсондејирв итидрвту анжуд аниљејиБ енитшпо
.унидог ундеран аз енејиц

.3 нал Ч
-ад до анад гомсо у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ањавиљвајбо ан
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
КИН ДЕ ЈС Д Е РП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/02-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

.3 налЧ
-уб енидог укот у ејчурдоп онеђердо аз окилокУ
гокснивеђарг гоксдарг ањеђеру маргорП несенод ед
от аз итавињејмирп ећен ес анејиц анзаб ,атшиљмез
.ејчурдоп
.4 налЧ

јонл акол о анокаЗ .9 ајенил а .03 аналч увонсо aH
,”експрС екилбу пеР кинсалг инебжу лС“( иварп уомас
-умок о анокаЗ .1 аналч ,)50//811 и 50/24 ,40/101 :јорб
,77/12 :јорб ,”ХиБ РС тсил инебжу лС“( амаскат минл ан
-оказ гонватсУ .21 аналч у лсимс у ес ијок ,)98/62 и 88/53
-ебжу лС“( експрС екилбу пеР аватсУ ењеђоворпс аз ан
ејуњејмирп )29/12 :јорб ,”експрС екилбу пеР кинсалг ин
-атС .01 ајенил а .53 аналч и експрС екилбу пеР ноказ оак
енитшпо кинсалг инебжу лС“( аниљејиБ енитшпо ат у т
енитшпо анитшп укС ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб ,”аниљејиБ
-ог .0102 атрам .62 анад јонажрдо ициндејс ан аниљејиБ
еј а л е ј и н о д ,енид

УКУЛДО
О ЕКУЛДО ИНУПОД И ИНЕЈМЗИ О
АМАСКАТ МИНЛАНУМОК
.1 нал Ч
нећшичерп-амаскат минл ан умок о иц у лдО У
:јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС“( тскет
аскат хинл ан умок ифираТ у ,)90/62 ,90/32 ,90/41 ,90/21
-аТ у ,аниљејиБ енитшпо ујч урдоп ан ујаћалп ес ејок
:исалг и есањејим .2 ватс )г акчат .1 ујорб монфир
до емујидоп енеђар гзи ,еволотс енељватсоп аЗ“
-си ,инишрвоп јонелез ан ачолп кораб и атеврд ,анотеб
,ацинрачитсалсоп и анафак ,ињдар хи ксљетитсог у дерп
-отко .10 до удоиреп у етшаб ентељ енеђар гзи аз и оак
”.асонзи гонедеван до %03 ес аћалп алирпа .03 од арб
.2 н ал Ч
и ес ањејим .1 ватс )в акчат .2 ујорб монфираТ У
:исалг
-арфни ењагалоп аз итсонсалгас ењавад аЗ )в“
,ајицазил анак ,довосаг ,доводов( аводов хинр у тк ур тс
ент уп и ат у п п ур т зор к )ајицал атсни-ор ткеле ,ТТП
:еткејбо
гонлакол апурт мопокерп ас •
MK 00,003 ��������������������� атуп гонасирогетакен или

-ад до анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО
енитшпо укинсалг монебжулС“ у ањавиљвајбо ан
”.аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
К И НД Е Ј С Д Е Р П
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/91-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

-арпуомас јонлакол о анокаЗ .03 аналч увонсо aH
,40/101 :јорб ,”експрС екилбупеР кинсалг инебжулС“( ив
-кат минвитартсинимда о анокаЗ .4 аналч ,)50/811 и 50/24
-салт инебжулС“( тскет нећшичерп - амаданкан и амас
о екулдО .4 аналч ,)90/8 :јорб ,”експрС екилбупеР кин
ан атакејбо хиксљетитсогу анемерв гондар уњавиђердо
-итшпо кинсалг инебжулС“( аниљејиБ енитшпо ујчурдоп
-итшпо атутатС .53 аналч и )60/71 :јорб ,”аниљејиБ ен
,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжулС“( аниљејиБ ен
аниљејиБ енитшпо анитшпукС ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб
,енидог .0102 атрам .62 анад јонажрдо ициндејс ан
еј а л е ј и н о д

УКУЛДО
МИКСНИТШПО О ЕКУЛДО АМАНУПОД О
АМАСКАТ МИНВИТАРТСИНИМДА
.1 налЧ
-аскат минвитартсинимда микснитшпо о ицулдО У
,10/9 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжулС“( ам
,)90/61 и 90/41 ,80/92 ,70/13 ,70/91 ,30/8 ,30/6 ,30/1 ,10/01
-фираТ ивон ес ејадод .02 ајорб гонфираТ ази .4 уналч у
:исалг ијок .12 јорб ин
.12 јорб инфираТ“
ењежу дорп аз итсонсалгас ењавад аз евејтхаз аЗ
”M K 00,02 ��������атакејбо хиксљетитсог у анемерв гондар
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аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

:ничан и ћедељс ан ес
ударг у езалан ес ејок ејиротсорп енволсоп аз •
иратС“ амациндејаз минсејМ у ,аниљејиБ
2
м/МК01 ���������������������������������������� ”ратнеЦ”и ”дарг
у езалан ес ејок ејиротсорп енволсоп аз •
:амациндејаз минсејМ у ,аниљејиБ ударг
,”ћикуЛ.В“ ,”ицнидеЛ“ ,ГациншаД“ ,”ациншаД“
,”ићивонадгоБ“ ,”ћињшиВ.Ф“ ,”акчивејаМ.51“
”ћиџараК куВ“ ,”мод икслокоС“ ,”цалаГ“
2
м/МК 6 �����������������������������������������”ељесан овоН“ и
,ињаЈ у езалан ес ејок ејиротсорп енволсоп аз •
,јоксрабО.В ,ућивоктаБ ,амиворовД
2
м/МК 5 �������������������������������амивопоП и уволењрЦ
у езалан ес ејок ејиротсорп енволсоп аз •
енитшпо амитсејм минељесан милатсо
2
м/МК 3 ����������������������������������������������������� аниљејиБ
минељесан мивс у ејиротсорп енволсоп аз •
ПЈ етсирок ејок ,амитсејм
2
м/МК 8 ���� ).рд и мокелеТ ,ајицубиртсидорткелЕ(
минељесан мивс у ејиротсорп енволсоп аз •
. 2м/МК 5 �������� )атшоП( ПЈ етсирок ејок ,амитсејм
.б3 нал Ч
-у лдО ево .аЗ аналч зи ејиротсорп енволсоП
-орп нокан амицинсирок мивон п указ у ес ујад ек
-ив анеђрвт у а ,ејицатицил акп у тсоп гонедев
аз унејиц у нтечоп аљватсдерп енинп указ анис
,атшоП( П Ј етсирок ејок ајиротсорп мисо ,ујицатицил
оп ес ећамијок ас ).рд и мокелеТ ,ајиц убир тсидор ткелЕ
-указ о ировог у итич уљ каз енинп указ инисив јонеђрвт у
”.у п

.0102 .30 .03

MK 00,004 ���������ецилу ексдарг апурт мопокерп ас
гонлакол апурт мењавишубдоп ас
MK 00,05 ����������������������� атуп гонасирогетакен или
апурт мењавишубдоп ас
MK 00,001 ������������������������������������������ецилу ексдарг
MK 00,05 ��� еткејбо енебматс аз ицчуљкирп инзар
енволсоп аз ицчуљкирп инзар
”MK 00,001 ����������������������������������������������������еткејбо

•
•
•
•
•

.3 нал Ч
:исалг и ес ањејим )д акчат .2 ујорб монфираТ У
-к ур тсарфни ењагалоп аз итсонсалгас ењавад аЗ )д“
,ТТП ,ајицазил анак ,довосаг ,доводов( аводов хинр у т
:ат у п монивосо ас онлел арап )ајицал атсни-ор ткеле
MK 00,7 ����������� 1м опазоволок улејид монтлафса у •
улејид моксмадакам и иникнаб у •
MK 00,1 �������������������������������������������� 1м oп азоволок
”MK 05,0 ������������������������������ 1м оп усајоп монтуп у •
.4 нал Ч
-ад до анад гомсо у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ањавиљвајбо ан
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
К И Н Д Е Ј С Д Е Р П
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/12-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

.2 н ал Ч
-ад до анад гомсо у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ањавиљвајбо ан
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
КИН ДЕ ЈС Д Е РП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/22-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

о анокаЗ .11 ајенил а .1 ватс .03 аналч увонсо aH
-илбупеР кинсалг инебжу лС“( иварп уомас јонл акол
-атС .53 аналч и )50/811 и 50/24 ,40/101 :јорб ,”експрС ек
енитшпо кинсалг инебжу лС“( аниљејиБ енитшпо ат у т
енитшпо анитшп укС ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб ,”аниљејиБ
-ог .0102 атрам .62 анад јонажрдо ициндејс ан аниљејиБ
еј а л е ј и н о д ,енид

УКУЛДО
ХИНВОЛСОП ЕЊЕЋШИРОК АН ИЛЕЈДОД О
ЕДАНКАН ЗЕБ АРОТСОРП

иварп уомас јонл акол о анокаЗ .03 аналч увонсо aH
,40/101 :јорб ,”експрС екилбупеР кинсалг инебжу лС“(
аниљејиБ енитшпо ат у татС .53 аналч и )50/811 и 50/24
,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС“(
ициндејс ан аниљејиБ енитшпо анитшп укС ,)60/6 и 50/6
еј а л е ј и н о д ,енидог .0102 атрам .62 анад јонажрдо

УКУЛДО
УЊАВИЂРВТУ О ЕКУЛДО АМАНУПОД О
ЕНВОЛСОП АЗ ЕНИНПУКАЗ ЕНИСИВ
ЕНИТШПО УВТШИНСАЛВ У ЕРОТСОРП
АНИЉЕЈИБ
.1 нал Ч
аз енинпуказ енисив уњавиј дрвт у о иц у лдО У
аниљејиБ енитшпо увтшинсалв у еротсорп енволсоп
и 80/73 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС“(
,.63 и .аЗ ивоналч ивон ес ујадод .3 аналч ејилсоп ,)90/8
:есалг ијок
. аЗ н ал Ч “
-оп ењећширок аз мо-ВДП ас енинп указ анисиВ
ејуђрвт у )ЗМ ајиротсорп хишвиб( ајиротсорп хинволс

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

и .1 ватс .35 аналч и .2 ватс .32 аналч увонсо aH
-еР кинсалг инебжу лС“( амиварп минравтс о анокаЗ .2
.03 аналч ,)90/85 и 90/3 ,80/421 :јорб ,”експрС екилбу п
инебжу лС“( иварп уомас јонл акол о анокаЗ .11 ајенил а
)50/811и 50/24 ,40/101 јорб ,”експрС екилбу пеР кинсалг
аниљејиБ енитшпо ат у татС .21 ајенил а .53 аналч и
,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС“(
ициндејс ан аниљејиБ енитшпо анитшп укС ,)60/6 и 50/6
еј а л е ј и н о д ,енидог .0102 атрам .62 анад јонажрдо

УКУЛДО
АН ЕНИЈОВС УЊАЦИТС О
2 АНИЉЕЈИБ .О.К У АМИТСОНТЕРКОПЕН
.1 нал Ч
-онтер копен ан анијовс ес ечитс мок у лдО мовО
:оак минечанзо амитс
-ирП .вз есалк .4 авињ иваран у 11/1004 јорб .ч.к •
41/1004 јорб.ч.к и 2т 046 енишрвоп туп инпутс
-рвоп туп инпутсирП .вз есалк .4 авињ иваран у
.о.к ,4881 јорб кажолу .кз у енасипу 2т 801 ениш
-уМ )есуЈ( ћивохуљуК ус амијок ан 2 аниљејиБ
-ирп ас инасипу бикаС )есуЈ( ћивохуљуК и афатс
а ,2/1 молејид ас ањећширок моварп минемерв
у туп инпутсирп-11/1004 јорб .ч.к аравогдо отш
јорб.ч.к и 2м 046 енишрвоп есалк .4 авињ иваран
есалк .4 авињ иваран у туп инпутсирп-41/1004
-теркопен тсиЛ у енасипу ејбо 2т 801 енишрвоп
оак ус мок у ,2 аниљејиБ .о.к 1591 јорб итсон
и афатсуМ )есуЈ( ћивохуљуК инасипу ициндејсоп
и 2/1 молејид ас бикаС )есуЈ( ћивохуљуК

821 анартС - 5 јорБ
.1 нал Ч

-оп ењећширок ан ес ујуљеј дод мок у лдО мовО
ешвиб ,бб авеђрођараК .лу ,ињаЈ у иротсорп инволс
- рап ан аткејбо упол кс у ез ал ан ес ејок ,ЗМ ејиротсорп
у дер у инсејм-адар гз анебматс иваран у ,456 .ч.к илец
еј мок ан ,2м 146 етшировд и 2т 783 инишрвоп јонпук у
и ањагалопсар моварп ас анасипу аниљејиБ анитшпо
:от и 1/1 молејид ас ањећширок
,2м 61 енишрвоп енпуку ротсорп инволсоП •
инлајицос аз уртнеЦ ењећширок ан ес ејуљејдод
.аниљејиБ дар
,2м 22 енишрвоп енпуку ротсорп инволсоП •
-еЖ“ анеж уњежурдУ ењећширок ан ес ејуљејдод
.ењаЈ зи ”ан
хинволсоп амицинсирок минедеван дејирпаН
екчиндејаз и ењећширок ан ес ујуљеј дод аротсорп
21 енишрвоп киндох и 2м 3 енишрвоп CW :ејиротсорп
.2 м
.2 н ал Ч
хинволсоп-анинтер кен ењећширок ан алеј доД
едан кан зеб ес ишрв еку лдО ево .1 аналч зи аротсорп
јонжињ коншиљмез и јоксратсатак у итижињк ес ећен и
.ијицнедиве
ратнеЦ ,ек у лдО ево .1 аналч зи еротсорп енволсоП
”анеЖ“ анеж ењежурдУ и аниљејиБ дар инл ајицос аз
у итсонталеј д ањаљвабо ебер топ аз ећитсирок ,ењаЈ зи
.ратсигер иксдус у усип у о мењешејр ас удал кс
.3 нал Ч

ћимрГ .вз есалк .4 авињ иваран у 71/1004 јорб .ч.к •
,3724 јорб кажолу .кз у анасипу 2т 882 енишрвоп
)абикаС( ћивохуљуК ус јојок ан 2 аниљејиБ .о.к
-ирп ас енасипу аталЗ )абикаС( ћивонавоЈ и атаФ
,2/1 молејид ас ањећширок моварп минеммерв
туп инпутсирп-71/1004 јорб .ч.к аравогдо отш а
-асипу 2м 882 енишрвоп есалк .4 авињ иваран у
аниљејиБ .о.к 6554 јорб итсонтеркопен тсиЛ у ан
ћивохуљуК енасипу ициндејсоп оак ус мок у 2
ас аталЗ )абикаС( ћивонавоЈ и атаФ )абикаС(
2/1 молејид
-ар ес учитс ек у лдО ево .1 аватс зи енинтер кеН
”цал аГ„ аналп гоноицалу геР инејман ањеђовирп ид
.аниљејиБ

ад ,аниљејиБ анитшпо кинлечаН ес ејућшалвО
дар инл ајицос аз мор тнеЦ ас ек у лдО ево увонсо ан
ес амијок ,ењаЈ зи ”анеЖ“ анеж мењежурдУ и аниљејиБ
аналч зи иротсорп инволсоп ењећширок ан ујуљеј дод
итасилу гер ес ећ мијок ровог у ич уљ каз ,ек у лдО ево .1
.анар тс хинровог у езевабо и аварп

.2 н ал Ч

.5 нал Ч

ево .1 ватс. 1 аналч зи итсонтер копен ењацитС
-ан зу ијадорпоп ук о моровогУ ес ећавозил аер ек у лдО
унјадорпоп ук у нп ук у аз онсондо ,2м / M K 00,5 до у дан к
.M K 00,081.5 до у нејиц

-ад до анад гомсо у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ањавиљвајбо ан
.”аниљејиБ

.Знал Ч
док еку лдО ево .1 аналч зи аманинтер кен aH
ањећширок аварп сип у ес ећишрвзи аниљејиБ Ш УГР
y a ,1/1 молејид ас аниљејиБ енитшпо тсирок у

-аз о ровог у ес ећич уљ каз еку лдО ево увонсо аН
хинровог у езевабо и аварп итасилу гер ес ећ мијок ,уп ук
.ек у лдО ево .1 аналч зи монинтер кен ас изев у анар тс
.4 нал Ч

АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
К И НД Е Ј С Д Е Р П
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/32-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

921 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

ексјов експрС ицилУ у араоторт ајицкуртснокеР .6
;едраг екчаљоворбод експрС и
-уд амацичивалГ у ићиволјахиМ укоесаз у туП .7
;%07 итариснаниф - м 051 ениж
око енижуд ћигнеЧ-нардоМ )1-Л( туп инлакоЛ .8
;м 5 енириш и м 0051
од атсом до атуп ејицкуртснокер такејорП .9
;мк 01 инижуд у аволењрЦ .Д
м 0071 инижуд у 1-41 м 04-Л-21-Л туп инлакоЛ .01
;м5 енириш и
0021 инижуд у цавељагарД )03-Л( туп инлакоЛ .11
;м 4 енириш и м
-ижуд у ићичавоК-ачнељеЉ )73-Л( туп инлакоЛ .21
;м 008 ин
у кивељгУ-ацивокуБ.Г ијицалер ан туп инлакоЛ .31
.м 0001 инижуд
.2 н ал Ч
-терп зи ежерм ент у п ујицазинредом и уњдар гзИ
-уп у итариснаниф ећ аниљејиБ анитшпо аналч гондох
-ор топ ас итишрвзи ес ећ ејок ,ејицитсевни усонзи мон
ањдар гзИ„ екватс екстеџ уб ас ,0715000 ецинидеј екчаш
-ерм ор ткеле и у ндоводов у ејицитсевни и ежерм ент у п
.006128 док и ксмоноке ”уж

.0102 .30 .03

у адус гонвонсО ијиралецнак јонжињконшиљмеЗ
-по тсирок у енијовс аварп сип у ес ећишрвзи иниљејиБ
.1/1 молејид ас аниљејиБ енитш
.4 нал Ч
ан ад аниљејиБ енитшпо кинлечаН ес ејућшалвО
-ен ијадорпоп ук о ровогУ ич уљ каз еку лдО ево увонсо
-у лдО ево .1 у налч у гонасипо атшиљмез -итсонтер коп
-еР автшалинарбоварП уњељшим монељвабирп оп ,ек
.иниљејиБ у акинејмаз етшидејС- експрС екилбуп
-ероп и аровог у едарбо ексратон ивокшорТ
енитшпо терет ан ујадап итсонтер копен теморп ан аз
.аниљејиБ
.5 нал Ч
-ад до анад гомсо у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ањавиљвајбо ан
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
К И Н Д Е Ј С Д Е Р П
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/42-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

.3 нал Ч
-ад до анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО
енитшпо укинсалг монебжулС„ у ањавиљвајбо ан
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
КИН ДЕ ЈС Д Е РП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/52-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

јонл акол о анокаЗ .11 ајенил а .03 аналч увонсо aH
,”експрС екилбу пеР кинсалг инебжу лС„( иварп уомас
о анокаЗ .51 аналч ,)50/811 и 50/24 ,40/101 :јорб
-ебжу лС„( експрС екилбу пеР у тшиљмез мокснивеђар г
.4 аналч ,)60/211 :јорб ,”експрС екилбу пеР кинсалг ин
ујадорп аз ањатемдан гонвај укп у тсоп о акинливарП
-ебжу лС„( инијовс јонважрд у атшиљмез гокснивеђар г
.53 аналч и )70/41 :јорб ,”експрС екилбу пеР кинсалг ин
-по кинсалг инебжу лС„( аниљејиБ енитшпО ат у татС
анитшпукС ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитш
атрам .62 анад јонажрдо ициндејс ан аниљејиБ енитшпо
еј а л е ј и н о д ,енидог .0102

УКУЛДО
ЕЈАДОРП ЕНВАЈ АМИВОЛСУ И УНИЧАН О
ГОКСНИВЕЂАРГ ГОНЕЂАРГЗИЕН
ИНИЈОВС ЈОНВАЖРД У АТШИЉМЕЗ
АНАЛП ГОНОИЦАЛУГЕР УРИВКО У
”3 АНОЗ АКСЈИРТСУДНИ“

иварп уомас јонл акол о анокаЗ .03 аналч увонсо aH
,40/101 :јорб ,”експрС екилбупеР кинсалг инебжу лС„(
аниљејиБ енитшпо ат у татС .53 аналч и )50/811 и 50/24
,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС„(
ициндејс ан аниљејиБ енитшпо анитшп укС ,)60/6 и 50/6
еј а л е ј и н о д ,енидог .0102 атрам .62 анад јонажрдо

УКУЛДО
И ЕЊДАРГЗИ УЊАРИСНАНИФ О
ЗИ ЕЖЕРМ ЕНТУП ЕЈИЦАЗИНРЕДОМ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АТЕЏУБ
.1 нал Ч
и
е њ д а р гз и
ењариснаниф
ес
аварбодО
енитшпо атеџуб зи ежерм ент уп ејицазинредом
:амајицакол ми ћедељс ан ,аниљејиБ
-рабО акилеВ - аниљејиБ( 5-Л атуп гонлакол оиД .1
енириш и м 024 доинижуд у )оволењрЦ .Г - акс
;1м 6
- рабО ал аМ - аниљејиБ( 43-Л ат уп гонл акол оиД
;1м5 енириш и м 003 до инижу д у )ћивоктаБ - акс
;атшил ајатс аксубот уа авД
гонлакол дероп азатс акчитсилкициб-окчашејП .2
око до инижуд у )ејилјамА-аниљејиБ( 8-Л атуп
;1м 5,1 енириш м 0022
-еД анафетС ицилУ у езатс екчашејп ањдаргзИ .3
;гокснач
;анваТ ритсанаМ - ”ацињаБ“ ЗМ туп насирогетакеН .4
;”ивоН“ ЗМ туп насирогетакеН .5

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

on a ,ијадорпоп ук о ровогУ ич уљ каз мечађу ноп
-еР ацоинарбоварП акинејмаЗ уњељшим монељвабирп
.иниљејиБ у метшидејс ас експрС екилбу п
.7 нал Ч
-ад до енидог енд^ј до укор у ад нажуд еј цап уК
-он онсондо ,аровог у гонјадорпоп ук ањеч уљ каз ан
ињдар г о ањешејр ењавадзи ижар таз ,еварпси ексрат
ањеч уљ каз анад до енидог ејивд до укор у a ,аткејбо
гонеђивдерп уњдар г енчопаз аровог у гонјадорпоп ук
.аткејбо
.8 нал Ч
ад нажуд еј цап ук аровог у гонјадорпоп ук дероП
минбосуђем о ровог у ич уљ каз аниљејиБ монитшпО ас
-окор и мибо ушинифед ес мијок амазевабо и амиварп
-арфни монвонсо атшиљмез ањамерпо гонл аминим ив
енеђивдерп аткејбо ењдар гзи ивокор и оак ,мор у тк ур тс
.енејман
.9 нал Ч
-ерп ан зероп ,еварпси ексратон едарзи евокшорТ
енејман у нејморп аз удан кан и итсонтер копен сон
,етшиљмез окснивеђар г у атшиљмез гондервирпољоп
.цап ук исонс
.01 нал Ч
-ад до анад гомсо у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпО укинсалг монебжу лС„ у ањавиљвајбо ан
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
КИН ДЕ ЈС Д Е РП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/62-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

мокснивеђар г о анокаЗ .1 ватс .74 аналч увонсо aH
-еР кинсалг инебжу лС“( експрС екилбу пеР у тшиљмез
.21 ајенил а .53 аналч ,)60/211 :јорб ,”експрС екилбу п
-по кинсалг инебжу лС“( аниљејиБ енитшпо ат у татС
ићујавашејр ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитш
ацилу ениљејиБ зи аниљејиБ ООД ”онтерС“ увејтхаз оп
-салв аварп ењавиђрвт у аз г 11 .рб аћишиМ анијовиЖ
инијовс јонважрд у у тшиљмез мокснивеђар г ан автшин
ањећширок аварп зеб адар гз анеђар гзи еј емок ан
енитшпо анитшп укС ,ањеђар г идар атшиљмез
-ог .0102 атрам .62 анад јонажрдо ициндејс ан аниљејиБ
еј а л е ј и н о д ,енид

ЕЊЕШЕЈР
аз аниљејиБ ООД ”онтерС“ вејтхаз ЕС АЈИБДО
ООД ”онтерС“ тсирок у автшинсалв аварп ењавиђрвт у

031 анартС - 5 јорБ
.1 нал Ч

-у лдО мово насилу гер ничан ан и амиволсу доП
гонеђар гзиен ајадорп мојицатицил ес ећшеворпс мок
,инијовс јонважрд у атшиљмез гокснивеђар г
-у геР ас у дал кс у атакејбо уњдар гзи аз гонењејиман
инебжу лС„( ”3 аноз аксјир тсу днИ„ моналп миноицал
гонељмерпо и )70/32 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг
:оак гонечанзо а ,мор у тк ур тсарфни монвонсо
есалк .5 авињ ”ешуљивоК“ .нвз 811/827 .рб.ч.к •
2
m 680.4 ��������������������������������������������до инишрвоп у
есалк .5 авињ ”ешуљивоК“ .нвз 911/827 .рб.ч.к •
2
m 322.4 ��������������������������������������������до инишрвоп у
есалк .5 авињ ”ешуљивоК“ .нвз 021/827 .рб.ч.к •
2
m 744.3 ��������������������������������������������до инишрвоп у
.о.к 3222 .рб итсонтер копен тсиЛ у хинасипу
уктавзи монжињ к-оншиљмез у и олеС аниљејиБ
аниљејиБ енитшпО тсирок у олеС аниљејиБ .о.к 1921.рб
асањагалопсар аварп и ањећширок аварп ацоисон оак
.1/1 молејид
-арфни монвонсо атшиљмез тсонељмерпО
у неђар гзи ан п у тсирп авејим уз ардоп мор у ткур тс
ужерм у ндоводов ан ,амадакам уовин ан уцинјаћарбоас
ас ужерм у нвит убир тсидор ткеле и .ces/11 атетицапак
.wK 02 од еганс акч уљ кирп ућшонћу гом
.2 н ал Ч
ек у лдО ево .1 аналч зи анејиц анјадорп антечоП
-либитревноктеседавд :амиволс( 2m/ М К 00,02 исонзи
)акарамхин
.3 нал Ч
ус ицинсеч у ејицатицил укп у тсоп у ећшеч у аЗ
ан ,енејиц енјадорп до %01 до сонзи ититалпу инжуд
.ацвадорП инјагалб
.4 нал Ч
кинсеч у атшиљмез гонедеван у нејиц унјадорП
назевабо ,ровогУ итич уљ каз ес ећ мијок ас ејицатициЛ
н у чар-ориж ан аровогУ уњависиптоп оп ититалпу еј
ећишрвзи у цп ук дејсоп у атшиљмез ајадерп а ,ацвадорп
енјадорпоп ук еталп у нокан анад )масо( 8 до укор у ес
ијадерпомирп о кинсипаз итиничас ес ећ у меч о енејиц
.дејсоп у атшиљмез
.5 нал Ч
атшиљмез гокснивеђар г ејицатициЛ кап у тсоП
ујадорп
аз
ајисимоК
акснитшпо
ећшеворпс
кинсалг инебжу лС„( авонатс и атшиљмез гокснивеђар г
.)90/91 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо
.6 нал Ч
оп ад аниљејиБ енитшпо кинлечаН ес ејућшалвО
мијинљовопјан ас акпу тсоп гоноицатицил уњачноко

131 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

амабдердо амерп ењеђар г аз ењербодо итадзи он
-ол ецинидеј анитшп укС ,аротсорп уњеђер у о анокаЗ
-ок у автшинсалв оварп ећидрвт у еварп уомас енл ак
,акинделсан гонварп говогењ онсондо ,аљетидар г тсир
оп етшиљмез отадорп аз едан кан ањаћалп узевабо зу
-шор т ,атшиљмез гокснивеђар г итсондејирв јоншижр т
-ирп аз едан кан и атшиљмез гокснивеђар г ањеђер у авок
.)атнер ( атшиљмез гот итсонљовоп ендор
цалисондоп ад онеђрвт у укп у тсоп у еј отшоП
-дохс аниљејиБ енитшпо анитшп укС ад ижар т авејтхаз
у тшиљмез мокснивеђар г о анокаЗ .1 ватс .74 у налч он
тсирок у автшинсалв оварп идрвт у експрС екилбу пеР
-ирп енеђар гзи ус мејок ан у тшиљмез ан аљетидар г
онданкан ежом ен ес ејок аз ,едар гз енволсоп енемерв
анокаЗ амабдердо амерп ењеђар г аз ењербодо итадзи
-ипорп нењ у пси ејин ад еј онсај ,аротсорп уњеђер у о
мокснивеђар г о анокаЗ .1 ватс .74 аналч зи волсу инас
у оак онеч у лдо и еј ап ,експрС екилбу пеР у тшиљмез
.ањешејР гово увитизопсид
и укпу тсоп монварп у у ончанок еј ењешејР овО
-оп ежом ес ил а ,абл аж анељовзод ејин готси виторп
гонжелдан онсејм док мобжу т ,ропс инварп у ит у нер к
гово амејирп анад до анад 03 до укор у ,адус гонжур кО
.ањешејР
авд у удуС ондерсопен исондоп ес абжуТ
ексдус M K 00,002 ас анарискат ,акрејмирп антејвотси
.ањешејР гово ујипок итжолирп абер т убжу т зУ .ескат
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
КИН ДЕ ЈС Д Е РП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/82-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

мокснивеђар г о анокаЗ .1 ватс .74 аналч увонсо aH
-еР кинсалг инебжу лС“( експрС екилбу пеР у тшиљмез
.21 ајенил а .53 аналч ,)60/211 :јорб ,”експрС екилбу п
-по кинсалг инебжу лС“( аниљејиБ енитшпо ат у татС
ићујавашејр ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитш
ениљејиБ зи анедал М етсиР ћиволјахиМ увејтхаз оп
-овда инсеВ ћивонаветС укин ћомон у п оп гонап у тсаз
ан автшинсалв аварп ењавиђрвт у аз ,ениљејиБ зи у так
еј емок ан инијовс јонважрд у у тшиљмез мокснивеђар г
-ар атшиљмез ањећширок аварп зеб адар гз анеђар гзи
ициндејс ан аниљејиБ енитшпо анитшп укС ,ањеђар г ид
еј а л е ј и н о д ,енидог .0102 атрам .62 анад јонажрдо

ЕЊЕШЕЈР
-алМ етсиР ћиволјахиМ вејтхаз ЕС АЈИБДО
-тшинсалв аварп ењавиђрвт у аз ениљејиБ зи анед
ениљејиБ зи анедал М етсиР ћиволјахиМ тсирок у ав
-ратсатак оп монечанзо у тшиљмез мокснивеђар г ан
158 .рб.лп у анасип у 1/4615 .рб .ч.к оак у тарепо мокс
a ,”ејибрС ецинзељеЖ“ П Ј акиндејсоп 2 аниљејиБ .о.к
елецрап еншиљмез у лејид аравогдо ицинвотн ур г on
ej еј дг аниљејиБ .о.к 0168 .рб.лу.кз у енасип у 11/955 јорб
ас анијовс аневтш урд анасип у у тсил ”Б“ мокчинсалв y

.0102 .30 .03

-ак оп монечанзо у тшиљмез мокснивеђар г ан аниљејиБ
.рб.лп у анасип у 1/4615 .рб .ч.к оак у тарепо моксратсат
,”ејибрС ецинзељеЖ“ П Ј акиндејсоп 2 аниљејиБ .о.к 158
елецрап еншиљмез у лејид аравогдо ицинвотн ур г on a
еј еј дг аниљејиБ .о.к 0168.рб.лу.кз у енасип у 11/955 јорб
ас анијовс аневтш урд анасип у у тсил ”Б“ мокчинсалв у
ањећширок оварп еј онасипу у тсил ”Ц“ у а ,1/1 молејид
емок ан ,иниљејиБ у ејиц кес енјаћарбоаС- ПТЖ тирок у
надеј ( аткејбо анволсоп анемервирп авд анеђар гзи ус
м 00,02 ајизнемид иг урд и м 05,6 х м 00,03 ајизнемид
-асипорп инењ у пси усин отш аголз ар зи )м 00,21 х
мокснивеђар г о анокаЗ .1 ватс .74 аналч зи иволсу ин
енеђар гзи аз ес отш .јт експрС екилбу пеР у тшиљмез
-ирп ондан кан ежом ен ареткарак гонемервирп еткејбо
.ењеђар г аз ењербодо итиваб
ењежолзарбО
оп
онапу тсаз
аниљејиБ
ООД
”онтерС“
ениљејиБ зи инсеВ ћивонаветС у таковда укинћомон уп
-у пеР мет уп аниљејиБ енитшпо инитшп укС еј оиндоп
- олсоп енварп-окснивоми и екстедоег аз еварп у екчилб
аз вејтхаз аниљејиБ ацинидеј анч урдоП-акуЛ ањаБ ев
монечанзо у тшиљмез ан автшинсалв аварп ењавиђрвт у
енеђар гас ус мејок ан ,ањешејР гово увитизопсид у оак
у тшиљмез мокснивеђар г о анокаЗ .74 у налч on a ,едар гз
.експрС екилбупеР
енч ур тС тсонсалгас аливабирп еј отш нокаН
-окснивоми иварпсар ад аниљејиБ енитшпо ебжу лс
аз инитшп укС тка имерпирп и есондо енварп
оген ејирп аниљејиБ ацинидеј анч урдоП ,ењавич у лдо
ондохс а ,есондо енварп-окснивоми аливарпсар еј отш
у тшиљмез мокснивеђар г о анокаЗ .74 аналч амабдердо
онротсорп аз уњељеј дО еј ал алсоп експрС екилбупеР
енеђар гзи аз ес ил ад типу аниљејиБ енитшпо ењеђер у
гово темдерп ус ијок еткејбо енволсоп енемервирп
ењеђар г аз ењербодо итадзи онданкан ежом авејтхаз
.аротсорп уњеђер у о анокаЗ амабдердо амерп
аниљејиБ енитшпо абжу лс анвитар тсинимд А
- 050 -2/20 :мејорб доп ењеђер у онротсорп аз ењељеј дО
тип у ан ровогдо еј ал ад енидог .9002.21.81 до 90/453-1
-емервирп еткејбо ентемдерп аз ес ад онедеван еј еј дг
ењербодо ондан кан итивабирп ежом ен ареткарак гон
итси ес реј ,)анивеђар г ењаважрдаз онјар т( ењеђар г аз
.ујицатнемукод уксналп ућежав у ујапал к у ен
натиб ењеђар г аз ењербодо ондан кан еј отшоП
мокснивеђар г о анјокаЗ .74 аналч унејмирп аз волсу
онротсорп аз ањељеј дО моровогдо ас ,у тшиљмез
-доп ,екнар тс енавосеретниаз евс ус етанзоп у ењеђер у
енитшпо акинлечаН кин ћомон у п ,авејтхаз цалисон
екилбу пеР автшалинарбоварП кинејмаз и аниљејиБ
.0102.10.62 анад јонажрдо иварпсар јонемсу ан експрС
.аниљејиБ ецинидеј енч урдоП амајиротсорп у енидог
мокснивеђар г о анокаЗ .1 ватс .74 монал Ч
-еР кинсалг инебжу лС“( експрС екилбупеР у тшиљмез
еј ока ад еј онасипорп )60/211 :јорб ,”експрС екилбуп
мокснивеђар г ан ,анокаЗ гово у ганс ан ањап у тс анад од
зеб адар гз анеђар гзи инијовс јонважрд у у тшиљмез
-ондо ,ањеђар г идар атшиљмез ањећширок аварп
-дан кан ежом ес ујок аз ,ењеђар г аз ањербодо зеб онс

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

-ирп аз едан кан и атшиљмез гокснивеђар г ањеђер у авок
.)атнер ( атшиљмез гот итсонљовоп ендор
цалисондоп ад онеђрвт у укп у тсоп у еј отшоП
-дохс аниљејиБ енитшпо анитшп укС ад ижар т авејтхаз
у тшиљмез мокснивеђар г о анокаЗ .1 ватс .74 у налч он
тсирок у автшинсалв оварп идрвт у експрС екилбу пеР
-ирп енеђар гзи ус мејок ан у тшиљмез ан аљетидар г
онданкан ежом ен ес ејок аз ,едар гз енволсоп енемерв
анокаЗ амабдердо амерп ењеђар г аз ењербодо итадзи
-ипорп нењ у пси ејин ад еј онсај ,аротсорп уњеђер у о
мокснивеђар г о анокаЗ .1 ватс .74 аналч зи волсу инас
у оак онеч у лдо и еј ап ,експрС екилбу пеР у тшиљмез
.ањешејР гово увитизопсид
и укпу тсоп монварп у у ончанок еј ењешејР овО
-оп ежом ес ил а ,абл аж анељовзод ејин готси виторп
гонжелдан онсејм док мобжу т ,ропс инварп у ит у нер к
гово амејирп анад до анад 03 до укор у ,адус гонжур кО
.ањешејР
авд у удуС ондерсопен исондоп ес абжуТ
ексдус M K 00,002 ас анарискат ,акрејмирп антејвотси
.ањешејР гово ујипок итжолирп абер т убжу т зУ .ескат
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
КИН ДЕ ЈС Д Е РП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/92-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

-отсорп уњеђер у о анокаЗ .85 аналч увонсо aH
:јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС„( ар
-итшпо ат у татС .53 аналч и )70/35 и 60/211 ,30/41 ,20/48
,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС„( аниљејиБ ен
аниљејиБ енитшпо анитшп укС ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб
,енидог .0102 атрам .62 анад јонажрдо ициндејс ан
еј а л е ј и н о д

ЕЊЕШЕЈР
УДАРЗИ АЗ АТЕЈВАС УЊАВОНЕМИ О
АВОНАЛП ХИНОИЦАЛУГЕР
-алу гер ударзи аз атејваС ивоналч ес ују немИ .1
:уватсас у авоналп хиноиц
аниљејиБ енитшпо кинлечаН ,ЋИЋИМ ОЋИМ )1
енитшпукС киндејсдерп ,ЋИВЕЂРУЂ НАГАРД )2
аниљејиБ енитшпо
-итшпукС киндеjсдерптоп ,КАЉВОКУВ НАВОЈ )3
аниљејиБ енитшпо ен
аз ањељејдО кинлечан ,ЋИВОЛУВ НАШУД )4
ењеђеру онротсорп
-итшпо инитшпукС у кинробдо ,ЋИЈАГ НАВОЈ )5
аниљејиБ ен
-по инитшпукС у кинробдо ,ЋИСОР АЛОКИН )6
аниљејиБ енитш
-пукС у кинробдо ,ЋИВОКРАМ НАДОБОЛС )7
аниљејиБ енитшпо инитш
-итшпо инитшпукС у кинробдо ,ЋИБРТ ФУСУЈ )8
аниљејиБ ен

231 анартС - 5 јорБ

ањећширок оварп еј онасип у у тсил ”Ц“ у а ,1/1 молејид
емок ан ,иниљејиБ у ејиц кес енјаћарбоаС - ПТЖ тирок у
ајизнемид ,такејбо инжатном инемервирп неђар гзи еј
аголз ар зи )м 00,7 х м 00,8 ањдар год и м 00,5 х м 00,7
ватс .74 аналч зи иволсу инасипорп инењ упси усин отш
експрС екилбу пеР у тшиљмез мокснивеђар г о анокаЗ .1
ареткарак гонемервирп еткејбо енеђар гзи аз ес отш .јт
.ењеђар г аз ењербодо итивабирп ондан кан ежом ен
ењежолзарбО
-у тсаз ениљејиБ зи недал М етсиР ћиволјахиМ
зи у таковда ,инсеВ ћивонаветС укин ћомон уп оп .нап
аниљејиБ енитшпо инитшпукС еј оиндоп ениљејиБ
-окснивоми и екстедоег аз еварпу екчилбупеР мет уп
ацинидеј анч урдоП-ак уЛ ањаБ еволсоп енварп
ан автшинсалв аварп ењавиђрвт у аз вејтхаз аниљејиБ
,ањешејР гово увитизопсид у оак монечанзо у тшиљмез
о анокаЗ .74 у налч on a ,едар гз енеђар гас ус мејок ан
.експрС екилбупеР у тшиљмез мокснивеђар г
енч ур тС тсонсалгас аливабирп еј отш нокаН
-окснивоми иварпсар ад аниљејиБ енитшпо ебжу лс
аз инитшпукС тка имерпирп и есондо енварп
оген ејирп аниљејиБ ацинидеј анч урдоП ,ењавич у лдо
ондохс а ,есондо енварп-окснивоми аливарпсар еј отш
у тшиљмез мокснивеђар г о анокаЗ .74 аналч амабдердо
онротсорп аз уњељеј дО еј ал алсоп експрС екилбупеР
енеђар гзи аз ес ил ад типу аниљејиБ енитшпо ењеђер у
гово темдерп ус ијок еткејбо енволсоп енемервирп
ењеђар г аз ењербодо итадзи онданкан ежом авејтхаз
.аротсорп уњеђер у о анокаЗ амабдердо амерп
аниљејиБ енитшпо абжу лс анвитар тсинимд А
- 050 -2/20 :мејорб доп ењеђер у онротсорп аз ењељеј дО
тип у ан ровогдо еј ал ад енидог .9002.21.81 до 90/453-1
-емервирп еткејбо ентемдерп аз ес ад онедеван еј еј дг
ењербодо ондан кан итивабирп ежом ен ареткарак гон
итси ес реј ,)анивеђар г ењаважрдаз онјар т( ењеђар г аз
.у јицатнемуко д уксналп ућежав у ујапал к у ен
натиб ењеђар г аз ењербодо ондан кан еј отшоП
мокснивеђар г о анокаЗ .74 аналч унејмирп аз волсу
онротсорп аз ањељеј дО моровогдо ас ,у тшиљмез
-доп ,екнар тс енавосеретниаз евс ус етанзоп у ењеђер у
енитшпо акинлечаН кинћомону п ,авејтхаз цалисон
екилбу пеР автшалинарбоварП кинејмаз и аниљејиБ
.0102.10.62 анад јонажрдо иварпсар јонемсу ан експрС
.аниљејиБ ецинидеј енч урдоП амајиротсорп у енидог
мокснивеђар г о анокаЗ .1 ватс .74 монал Ч
-еР кинсалг инебжу лС“( експрС екилбу пеР у тшиљмез
еј ока ад еј онасипорп )60/211 :јорб ,”експрС екилбуп
мокснивеђар г ан ,анокаЗ гово у ганс ан ањап у тс анад од
зеб адар гз анеђар гзи инијовс јонважрд у у тшиљмез
-ондо ,ањеђар г идар атшиљмез ањећширок аварп
-дан кан ежом ес ујок аз ,ењеђар г аз ањербодо зеб онс
амабдердо амерп ењеђар г аз ењербодо итадзи он
-ол ецинидеј анитшп укС ,аротсорп уњеђер у о анокаЗ
-ок у автшинсалв оварп ећидрвт у еварп уомас енл ак
,акинделсан гонварп говогењ онсондо ,аљетидар г тсир
оп етшиљмез отадорп аз едан кан ањаћалп узевабо зу
-шор т ,атшиљмез гокснивеђар г итсондејирв јоншижр т
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аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

и )30/14 :јорб ,”експрС екилбу пеР кинсалг инебжу лС„(
-салг инебжу лС„( аниљејиБ енитшпо ат у татС .53 аналч
-пукС ,)60/6 и 50/6 ,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кин
анад јонажрдо ициндејс ан аниљејиБ енитшпо анитш
еј а л е ј и н о д ,енидог .0102 атрам .62

ЕЊЕШЕЈР
ИТСОНЖУД АЦОИШРВ УЊАВОНЕМИ О
АРОБДО ГОНВАРПУ АНАЛЧ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АДНОФ ГОНРАРГА
аробдо гонварпУ аналч итсонжуд ацоишрв аЗ .1
:ес еју неми ,аниљејиБ енитшпо адноф гонрар г А
ениљејиБ зи ЋИЛУКЕС А КНЕВЕН до анад гондеран у ганс ан ап у тс ењешејР овО .2
енитшпо укинсалг монебжу лС„ у ањавиљвајбо анад
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
КИН ДЕ ЈС Д Е РП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/11-111-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

-ебжу лС“( амадов о анокаЗ .591 аналч увонсо aH
.53 аналч и )60/05 :јорб ,”експрС екилбу пеР кинсалг ин
-по кинсалг инебжу лС“( аниљејиБ енитшпо ат у татС
-итшпукС ,)60/60 и 50/60 ,50/50 :јорб ,”аниљејиБ енитш
.62 анад јонажрдо ициндејс ан аниљејиБ енитшпо ан
еј а л е ј и н о д ,енидог .0102 атрам

MAРГОРП
ХИНАЧВОН АЊЕЋШИРОК УНИЧАН О
УВОНСО АН ХИНЕЉПУКИРП АВАТСДЕРС
ХИНДОВ ХИНБЕСОП ДО АДОХИРП
АДАНКАН
ДОВ У.1
ес аготс ,асеретни гетшпо до орбод ус едоВ
уљиц у ањжап анбесоп ејућевсоп ицитамелборп јово
говижрдо ањазитсоп ,едов ејицадар гед ањавачерпс
-адов ап у тсирп гончиварп ањар у гисо ,адов ањећширок
и хинчитавкау лоп ,хинчитавка етитшаз ањажурп ,ам
-алпоп до енарбдо ањавозинагро ,аметсисоке хиненпок
- оицар аз оназев ињдар хил атсо ањамизудерп и оак ,ав
.адов ењећширок ончимоноке и онл ан
-ан ењаћалп и авејим уз ардоп адов ењећшироК
-ов хинмездоп и хи кснишрвоп ењатавхаз аз адан к
-бук ратем надеј еј адан кан н учарбо аз ацинидеј а ,ад
оак акатадаз и аволсоп ењаљвабо аз автсдерС .ин
-ов и анинтер кен ењаважрдо и ењасиноиц кн уф и
итсондејирв ењав учо ајачанз гетшпо до атакејбо хинд
ењамизудерп ,аметсис и атакејбо хиндов хинеђар гзи
- ов ањдар гзи анл атипак и ањаритсевни гонвај арејм
- бесоп зи и гол атсо уђемзи ес ујуђејбзебо атакејбо хинд
гонвај ап указ увонсо ан адохирп ,адан кан хиндов хин

.0102 .30 .03

-уткетихра .жни .лпид ,ЋИВЕЈОГАЛБ АКНАРБ )9
ер
еруткетихра .жни .лпид ,ЋИВЕТС АКНИБУЉ )01
атејваС ратеркес ,ЋИВЕЊАБРК ОКНЕЛИМ )11
-оналп хиноицалу гер у дарзи аз атејваС катадаЗ .2
,атака хиксналп ударзи итарп ад
-ротсорп итсалбо зи евоватс енчуртс амизуаз ад
,енитшпо ајовзар гон
итсонланоицар уделгоп у евоватс енчуртс ејад ад
,ањешејр хиксналп хинежолдерп атетилавк и
гежин и гешив авоналп тсонешалгасу итарп ад ас тсонеђалксу увохињ и адер
.аротсорп уњеђеру о анокаЗ амабдердо

:еј ав
•
•
•
•

-деран у ганс ан ап у тс ењешејР овО .3
монебжу лС„ у ањавиљвајбо анад до анад гон
.”аниљејиБ енитшпо укинсалг
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
К И Н Д Е Ј С Д Е Р П
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/9-111-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

у метсис о анокаЗ .1 ватс .61 аналч увонсо aH
,”експрС екилбупеР кинсалг инебжу лС„( ибжу лс хинвај
аниљејиБ енитшпо ат у татС .53 аналч и )70/86 :јорб
,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС„(
ициндејс ан аниљејиБ енитшпо анитшп укС ,)60/6 и 50/6
еј а л е ј и н о д ,енидог .0102 атрам .62 анад јонажрдо

ЕЊЕШЕЈР
ИТСОНЖУД АЦОИШРВ УЊЕШЕЈЗАР О
ГОНРАРГА АРОБДО ГОНВАРПУ АНАЛЧ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АДНОФ
-варпУ аналч итсонжу д ацоишрв ес авашејрз аР .1
:аниљејиБ енитшпо адноф гонрар г А аробдо гон
-хаз инчил ан ,ениљејиБ зи ЋИ КУЛ ОКНЕД АР ве т
до анад гондеран у ганс ан ап у тс ењешејР овО .2
енитшпо укинсалг монебжу лС„ у ањавиљвајбо анад
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
К И Н Д Е Ј С Д Е Р П
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/01-111-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

-алв ,ми ксратсиним о анокаЗ .4 аналч увонсо aH
експрС екилбупеР амињавонеми миг урд и минид

.0102 .30 .03
енитшпо

ебжулс

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС
енвитартсинимдА

ебертоП )II
аниљејиБ
минвонсо у адоводов хинл акол ајицанаС )а
аниљејиБ енитшпо ујч урдоп ан амалокш
M K 00,041.92 ����������������������������� )аватсерс акилз ар (
АВ АТСДЕРС А КШОРТУ А ЛОРТНОК .4

еми ан енитшпо теџ уб у анељп укирп автсдерС
-ирок ес у гом и акснејман ус адан кан хиндов хинбесоп
-орП миво и амадов о монокаЗ насипорп ничан ан ититс
.момар г
гово мењеђоворпс дан ујицанидроок и роздаН
хинбесоп до ацвон мењешор т ми кснејман и амар горП
,едерврпољоп овтсратсиниМ ећишрв адан кан хиндов
-дан и експрС екилбу пеР едервирподов и автсрам у ш
.ењељеј дО онжел
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС
КИН ДЕ ЈС Д Е РП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС
.р .с ,ћивеђруЂ нагарД

01/72-220-10 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

-омас јонл акол о анока3.27 аналч аналч увонсо aH
-алч и )50/24 и 40/101 :јорб ,”CP кинсалг .лС “( иварп у
-ивогецреХ и енсоБ амаквабан минвај о анокаЗ .4 ан
,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94 :јорб ,”ХиБ кинсалг .лС“( ен
минвај о акинливарП .31 аналч и )90/21 i 60/07 ,60/80
енитшпо кинсалг.лС“( аводар и аг у лсу ,абор амаквабан
: и с о н о д енитшпо кинлечаН ,)70/10:јорб ,”аниљејиБ

УКУЛДО
ЕНВАЈ УКПУТСОП УЊАПУТСИРП О
01/)тоЛ 1 2ц( 23-ПКС .рб АГУЛСУ ЕКВАБАН
I
-дер доп агулсу ицвабан јонвај ЕС А ПУТСИРП
01/)тоЛ 1 2ц( 23-ПКС :мејорб мин
II
-оп енл ан умок-онебматс аз ањељеј дО ебер топ аЗ
-ан анвај ес ећишрв ,енидерс ентовиж у титшаз и еволс
:аг у лсу акваб
и ањдар гзи ,ал анак апокси ,акотодов ењеђерУ
ажерм хиндоводов ајицанас и авотсом ајиц к ур тснокер
аниљејиБ енитшпо ујч урдоп ан амиткејбо ми кслокш у
до ациншаД ал анак у лејид ан аткејорп гонједи адарзИ араЦ ицилу у атсом од акан уј хинанзеН ицилу у атсом
анар тс ансед и авејил - анаш уД
III
аватсдерс ОТУРБ сонзи инл амискам инеђивдерП
M K 00,000.03 еј еквабан енвај ујицазил аер аз

431 анартС - 5 јорБ

-ол ецинидеј ,експрС екилбупеР атеџуб ,арбод гондов
.ајицанод и еварпуомас енл ак
ЕД А Н КАН ЕНДОВ ЕНБЕСОП .2
ан дохирп ујаљватсдерп едан кан ендов енбесоП
:увонсо
и едов ењећширок и ењатавхаз аз аданкаН )а
-им ењећширок ,ењавејибдансодов онвај и ећип аз :от
аз едов ењећширок ,ењаришалф аз адов хинл арен
аз едов абер топ у ,амизевак у ебир јогзу ,ењавањдован
ег урд аз едов абер топ у ,есецорп енчилс и ексјир тсудни
.убер топ у уксдуљ аз енејман
.ејигрене енчир ткеле уњдовзиорп аз еданкаН )б
ејок адан кан :от и адов у титшаз аз аданкаН )в
етсирок ајок аватсдерс хинтропснар т ицинсалв ујаћалп
адан кан ,адов хиндапто ењатш упси аз аданкан ,у тфан
.авирбуђ хи кчатшејв убер топ у аз адан кан ,ебир јогзу аз
.авокотодов зи ал ајиретам ењеђав аз аданкаН )г
-аз аз аданкан :от и адов до у титшаз аз аданкаН )д
-м у ш и гокснивеђар г ,гондервирпољоп адов до у титш
,хинебматс адов до у титшаз аз адан кан ,атшиљмез гокс
.атакејбо хиг урд и хинволсоп
Х ИНБЕСОП ДО АДОХ ИРП ЕЊЕЋШИРОК .3
АД А Н КА Н Х ИНДОВ
хиндов хинбесоп увонсо ан инељп укирп идохирП
ецинидеј теџ уб у ес ујућалпу %03 до усонзи у адан кан
-онч ур тс аз ититсирок ес у гом и еварп уомас енл акол
-алп хинемервирп у дарзи :онсондо еволсоп екчинхет
ањаљварп у авоналп у мерпирп ,амадов ањаљварпу авон
ењаљватсопсу ,адов ањатс ањећарп ењеђоворпс ,амадов
у атакејбо ењаважрдо ,аметсис гоноицамрофнИ дар и
ењеђоворпс ,еварп уомас енл акол ацинидеј увтшинсалв
-ар евокшор т ,адов уроткес у итсонвитка хинвитневерп
-окшор т ,едов аз аћезу дерп хинвај ањасиноиц кн уф и ад
.аметсис и атакејбо хиндов ењдар гзи ев
ан инељпукирп идохирп монедеван ерог ондохС
-ирок ес ећ икснејман аданкан хиндов хинбесоп увонсб
:а з и т и т с
аниљејиБ ”едоВ“ ПЈ ебертоП )I
у авет у п ењасиредјер г и ењачн уљШ
M K 00,000.54 �������������������II аниљејиБ у метсис М Х
енл ајицрет ењаважрдо оноицитсевнИ
M K 00,000.03 �����������������������������������ежерм ексл анак
минсејм у авотсом ањдар гзИ
M K 00,000.05 �����������������������������������������амациндејаз
етсавеј ц аз 0001 0 од 002 0 ивејиЦ
M K 00,000.02 ��������������������������������������������� етсупорп
адарзи и анордо ењеђер у ,авет у п ењасил анаК
M K 00,000.05 ����� амациндејаз минсејм у атсупорп

)а
)б
)в
)г
)д

ОНПУКУ
M K 00,000.591 ���������������:аниљејиБ ”едоВ“ ПЈ ебер топ аз

531 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС
II

-оп енл ан умок-онебматс аз ањељеј дО ебер топ аЗ
анвај ес ећишрв ,енидерс ентовиж у титшаз и еволс
енвај ајиц к ур тснокер и ањдар гзИ :аводар аквабан
-итшпо ациндејаз хинсејм хи ксоес ујч урдоп ан етејвсар
.аниљејиБ ен
III

.0102 .30 .03

-аР“ :екватс екстеџ уб ас ејуђејбзебо ес автсдерС
.”адов ењетширок аз едан кан - анејман хинбесоп ну ч
VI
-ерП ес ећшеворпс уквабан у нвај унтемдерп аЗ
о ањетшејвабо ањавиљвајбо зеб кап у тсоп и кчаравог
,ћишилГ анајиД :уватсас у ароат уа мопур г ас ицвабан
раднаскел А и ћир уД ашјобеН ,ћивомарвА надзејвЗ
ћ и л е т н аП

аз аватсдерс от урб сонзи инл амискам инеђивдерП
.M K 00,000.003 еј еквабан енвај ујицазил аер
итарисанифус ећ аводар хинтемдрп ујицазил аеР
.%05 до мећшеч у ас ациндејаз хинсејм инађар г
-ебо ећ M K 00,000.051 до усонзи у аватсдерс оиД
.0102 аз атеџ уб зи M K 00,000.001 от и ,анитшпо итидебз
ећ код ,у нидог .1102 аз атеџ уб зи M K 00,000.05 a ,у нидог
ациндејаз хинсејм инађар г итидејбзебо оид ил атсоерп
-итшпо н учар ан асонзи гоначвон гонеђивдерп моталп у
гонбер топ ениволоп мењаљвабирп или аниљејиБ ен
.емерпо и ал ајиретам ор ткеле
ејуђејбзебо анитшпо ејок ас акаватс акстеџ уБ
:еј аводар хиинтемдерп ујицазил аер аз аватсдерс оид
- одов ,ант у п( ер у тк ур тсарфни енл ан умок ањдар гзИ“
-ер к и теџ уб-)ајицазил анак и ажерм ор ткеле и андов
акчашор топ ,006 128 док и ксмоноке ,”аватсдерс антид
.0715000 ацинидеј

ес ећ адуноп ењавондерв и ењаравто аз ајисимоК
.ањешејр гонбесоп мењешонод итаримроф

VI

III V

-то зор к итсеворпс ес ећ аквабан анвај антемдерП
.амуз аропс гонривко мењеч уљ каз ас кап у тсоп инеров

,ањешонод монад у ганс ан ап у тс аку лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
.”аниљејиБ

V
ус ејок аводар ујицазил аер аз кор инеђивдерП
аровог у ањеч уљ каз анад до еј еквабан енвај ево темдерп
.енидог .1102.70.01 од

V
53 еј еквабан енвај ујицазил аер аз кор ињјарК
ањависиптоп анад до анад хи ксраднел ак )тептеседир т(
.аровогУ
IV
-обзи ирп итавињејмирп ес ећ ијок м ујиретирК
и кчинхетанејиц ажинјан еј ачађу ноп гејинљовопјан ур
.еду ноп ећујаваљоводаз
IIV

АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/26-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .22 ,мутаД

IV
-обзи ирп итавињејмирп ес ећ ијок м ујиретирК
икчинхет анејиц ажинјан еј ачађу ноп гејинљовопјан ур
.еду ноп ећујаваљоводаз
II V
ес ећ аду ноп ењавондерв и ењаравто аз ајисимоК
.ањешејр гонбесоп мењешонод итаримроф
III V
,ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/36-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .32 ,мутаД

-арп уомас јонл акол о анокаЗ .27 аналч увонсо aH
40/101 :јорб ,”експрС екилбупеР кинсалг инебжу лС“( ив
и енсоБ амаквабан минвај о анокаЗ .4 аналч и )50/24 и
,40/94 :јорб ,”ХиБ кинсалг инебжу лС“( енивогецреХ
-арП .31 аналч и )90/21 и 60/07 ,60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91
аводар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинлив
,)70/10:јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС“(
: и с о н о д енитшпо кинлечаН

УКУЛДО
ЕНВАЈ УКПУТСОП УЊАПУТСИРП О
01/41- ПКС :АРФИШ ,АВОДАР ЕКВАБАН
I
:морфиш доп аводар ицвабан јонвај ес ап у тсирП
01/41 - П КС

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС
IIIV

,ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС “ у ес ећивајбо а
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/46-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .32 ,мутаД

-ас јонл акол о анокаЗ .27 аналч аналч увонсо aH
,”експрС екилбу пеР кинсалг инебжу лС“( иварп уом
-вабан минвај о анокаЗ .4 аналч и ) 50/24 и 40/101 :јорб
,”ХиБ кинсалг инебжу лС“( енивогецреХ и енсоБ амак
.31 аналч и )60/07 и 60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94 :јорб
аводар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП
,)70/10:јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС“(
: и с о н о д енитшпо кинлечаН

УКУЛДО
ЕНВАЈ УКПУТСОП УЊАПУТСИРП О
01/60-ПО :арфиш АБОР ЕКВАБАН
I
:морфиш доп абор ицвабан јонвај ЕС А ПУТСИРП
01/60 -ПО
II
ећишрв ,аволсоп хи кчиндејаз ебжу лС ебер топ аЗ
енебжу лс аквабаН :мовиз ан доп абор аквабан анвај ес
.енидог .0102 мокот ећубо и ећеј до
III
аз аватсдерс от урб сонзи инл амискам инеђивдерП
.M K 00,000.02 еј еквабан енвај ујицазил аер

631 анартС - 5 јорБ

-ас јонл акол о анокаЗ .27 аналч аналч увонсо aH
,”експрС екилбупеР кинсалг инебжу лС“( иварпуом
-вабан минвај о анокаЗ .4 аналч и )50/24 и 40/101 :јорб
,”ХиБ кинсалг инебжу лС“( енивогецреХ и енсоБ амак
.31 аналч и )60/07 и 60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94 :јорб
аводар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП
,)70/10 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС“(
: и с о н о д енитшпо кинлечаН

УКУЛДО
УКПУТСОП УЊАПУТСИРП О
,АГУЛСУ ЕКВАБАН ЕНВАЈ
01/20- ПИ :АРФИШ
I
-фиш доп аг у лсу ицвабан јонвај ЕС А ПУТСИРП
01/20 - ПИ :мор
II
,еволсоп ексјиц кепсни аз ањељеј дО ебер топ аЗ
ањешрвзИ :мовиз ан доп аг у лсу аквабан анвај ес ећишрв
мокот ејиц кепсни екшолоке и ендервирпољоп ањешејр
.енидог .0102
III
аз аватсдерс от урб сонзи инл амискам инеђивдерП
.M K 00,000.52 еј еквабан енвајујицазил аер
аз енитшпо атеџуб зи ујуђејбзебо ес автсдерС
ањешејр ањешрвзИ“ :екватс екстеџ уб ас ,у нидог .0102
-оке ,”ејиц кепсни екшолоке и ендервирпољоп у гол ан оп
.0225000 :ациниејакчашор топ ,009 316 :док иксмон
VI
зор к итсеворпс ес ећ аквабан анвај антемдерП
ањавиљвајбо зеб авејтхаз гокстнер укнок кап у тсоп
.ицвабан о ањетшејвабо
V

ес ећ абор уквабан у нвај у недеван аз автсдерС
екватс екстеџ уб ас ,енитшпо атеџ уб зи итидејбзебо
-ор топ ,004 316 док и ксмоноке ,”ал ајиретам аквабаН“
.0425000 ацинидеј акчаш

ус ејок ,аг у лсу ујицазил аер аз кор инеђивдерП
од аровог у ањеч уљ каз анад до еј ,еквабан енвај темдерп
.енидог .0102.21.13

VI

IV

-еворпс ес ећ абор аквабан анвај антемдерП
мењавиљвајбо ас авејтхаз гокстнер укнок мет у п итс
.ицвабан о ањетшејвабо

-обзи ирп итавињејмирп ес ећ ијок м ујиретирК
и кчинхет анејиц ажинјан еј ачађу ноп гејинљовопјан ур
.еду ноп ећујаваљоводаз

V

IIV

хинровог у ујицазил аер аз кор инеђивдерП
-ог .0102.60.51 од аровог у ањеч уљ каз анад до еј азевабо
.енид

ес ећ адуноп ењавондерв и ењаравто аз ајисимоК
.ањешејр гонбесоп мењешонод итаримроф

731 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

.0102 .30 .03

VI

IV

ровогирп инемсип еј нељовзод ек у лдо ево виторП
.етси амејирп анад до анад теп до укор у

-обзи ирп итавињејмирп ес ећ ијок м ујиретирК
и кчинхет анејиц ажинјан еј ачађуноп гејинљовопјан ур
.еду ноп ећујаваљоводаз

-емсип ,енитшпо укинлечаН исондоп ес ровогирП
.анагро гово док кинсипаз ан и итивајзи ес ежом а ,он
V
,ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/35-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .22 ,мутаД

IIV
ес ећ адуноп ењавондерв и ењаравто аз ајисимоК
.ањешејр гонбесоп мењешонод итаримроф
III V
,ањешонод монад у ганс ан ап у тс аку лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
.”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

-арпуомас јонл акоал о анокаЗ .27 аналч увонсо aH
-аЗ .83 анал лч ,)50/24 и 40/101 :јорб ,”CP кинсалг.лС“( ив
:јорб ,”ХиБ кинсалг.лС“( ХиБ амаквабан минвај о анок
.14 аналч и )90/21 и 60/07,60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94
аводар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП
-лечаН ,)70/10 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг .лС“(
: и с о н о д енитшпо кин

УКУЛДО
ГОНАЧНОКО АМИТАТЛУЗЕР О
УРОБЗИ И ЕКВАБАН ЕНВАЈ АКПУТСОП
укпутсоп у АЧАЂУНОП ГЕЈИНЉОВОПЈАН
01/10-ПО јорб еквабан енвај
I
гокстнер укнок мет у п еквабан енвај укп у тсоп У
-вабан о ањетшејвабо ањавиљ ајбо гонтадод зеб авејтхаз
ењавитипсИ ”: аг у лсу уквабан ан исондо ес ајок а ,иц
уњатс монт у нер т о аниљејиБ енитшпо анађар г авоватс
-итшпо ајовз ар амицварп минељеж о и оак инитшпо у
:ичађу ноп и ћеделс иливатсод ус еду ноп ,”ен
акуЛ ањаБ ”ozzemretnI„ ООД .1
акуЛ ањаБ “snoitacinummoc emirP„ ООД .2
овејараС “акирбаФ„ ООД .3
II
-уноп
хилејпсирп
ањар тамз ар
нокаН
еволсу евс ујавањ у пси етси ад еј онељвонатсу ад
- онсо ан еј ет ,мојицатнем укод моксреднет енеђивдерп
икчинхет анејиц ажинјан - ам ујиретир к гонедеван ув
,ењавондерв онешрвзи еду ноп ећујаваљоводаз
MK 00,040.41

акуЛ ањаБ “ snoitacinummoc emirP „ООД .1

MK 00,137.61

акуЛ ањаБ ”ozzem retnI „ ООД .2

MK 00,252.81

овејараС “ акирбаФ „ ООД .3

01/56-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

-арп уомас јонл акоал о анокаЗ .27 аналч увонсо aH
-аЗ .83 аналлч ,)50/24 и 40/101:јорб ,”CP кинсалг.лС“( ив
:јорб ,”ХиБ кинсалг.лС“( ХиБ амаквабан минвај о анок
аналч и )90/21 и 60/07 ,60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94
-ар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП .14
-аН ,)70/10 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг .лС“( авод
: и с о н о д енитшпо кинлеч

УКУЛДО
АКПУТСОП ГОНАЧНОКО АМИТАТЛУЗЕР О
УРОБЗИ И ЕКВАБАН ЕНВАЈ
АЧАЂУНОП ГЕЈИНЉОВОПЈАН
01/31-ПКС јорб еквабан енвај укпутсоп у
I
-чаравогерп мет у п еквабан енвај укп у тсоп У
-ан о ањетшејвабо ањавиљвајбо зеб акпу тсоп гок
ењешоК :аг у лсу уквабан ан исондо ес ајок а ,ицваб
-ока3.94 аналч увонсо ан ,акрап гоксдар г ењабар г и
уњаваљбосопсо ,ијицатилибахер јонл аноисефорп о ан
и 40/89.рб ”CP кинсалг.лс„(адил авни уњаваљшопаз и
:чађуноп еј навзоп , )60/19
.аниљејиБ ”ТОИРТА П” ООД
II
онељвонатсу еду ноп елејпсирп ањар тамз ар нокаН
,ејицатнем укод ексреднет зи еволсу авањ упси атси ад еј
аду ноп анећавхирп аровогерп хинешрвзи нокан еј ет
,”.аниљејиБ ”ТОИРТА П“ ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 00,297.47

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС
:аду ноп анећавхирп

аниљејиБ ,”ТОИРТА П“ .О.О.Д
:до усонзи от урб у монејиц монећу ноп ас
M K 00,599.45

831 анартС - 5 јорБ

:чађу ноп ијинљовопјан еј ад онењеј цо и
,ак уЛ ањаБ “snoitacinum moc emirP„ ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђуноп ас
M K 00,040.41

III

III

ровогирп инемсип еј нељовзод ек у лдо ево виторП
.етси амејирп анад до анад теп до укор у

ес ијок ровогирп еј нељовзод ек у лдО ево виторП
анад до анад теп до укор у мет уп минемсип исондоп
.етси амејирп

ежом а ,енитшпо укинлечаН исондоп ес ровогирП
.анагро гово док кинсипаз ан и итивајзи ес

ежом а ,енитшпо укинлечаН исондоп ес ровогирП
.анагро гово док кинсипаз ан и итивајзи ес

VI
,ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/25-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .22 ,мутаД

-арпуомас јонл акоал о анокаЗ .27 аналч увонсо aH
-аЗ .83 анал лч ,)50/24 и 40/101 :јорб ,”CP кинсалг.лС“( ив
:јорб ,”ХиБ кинсалг.лС“( ХиБ амаквабан минвај о анок
аналч и )90/21 и 60/07 ,60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94
-ар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП .14
-аН ,)70/10 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг.лС“( авод
: и с о н о д енитшпо кинлеч

УКУЛДО
ГОНАЧНОКО АМИТАТЛУЗЕР О
УРОБЗИ И ЕКВАБАН ЕНВАЈ АКПУТСОП
укпутсоп у АЧАЂУНОП ГЕЈИНЉОВОПЈАН
01/30-ДД :јорб еквабан енвај
I

VI
,ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/83-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .81 ,мутаД

-арп уомас јонл акоал о анокаЗ .27 аналч увонсо aH
-аЗ .83 аналлч ,)50/24 и 40/101 :јорб ,”CP кинсалг.лС“( ив
:јорб ,”ХиБ кинсалг.лС“( ХиБ амаквабан минвај о анок
аналч и )90/21 и 60/07 ,60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94
-ар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП .14
-аН ,)70/10 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг .лС“( авод
: и с о н о д енитшпо кинлеч

УКУЛДО
ГОНАЧНОКО АМИТАТЛУЗЕР О
УРОБЗИ И ЕКВАБАН ЕНВАЈ АКПУТСОП
укпутсоп у АЧАЋУНОП ГЕЈИНЉОВОПЈАН
01/80-ПКС: јорб еквабан енвај
I

-тнер укноК мет у п еквабан енвај укп у тсоп У
-вабан о ањетшејвабо ањавиљвајбо зеб авејтхаз гокс
-ар ењеђовзИ“ :аводар уквабан ан исондо ес ајок а ,иц
ер у тлук амоД ечолп ендоп и аљемет ињдар гзи ан авод
- оД ињдар ги ан аводар ањеђовзи аз аф I - увеђијотсО у
ићеделс иливатсод ус еду ноп ,увећијотсО у ер у тлук ам
:ичађу ноп
аниљејиБ ,”амзирП” .О.О.Д .1
аниљејиБ ”ynapmoc cireP DM“ .О.О.Д .2
аниљејиБ ”теморп куБ“ .О.О.Д .3

-чаравогерП мет у п еквабан енвај укп у тсоп У
-ан о ањетшејвабо ањавиљвајбо зеб акп у тсоп гок
ењеђерУ“ :аг у лсу уквабан ан исондо ес ајок а ,ицваб
ан ациншаД ал анак ел або и ацаварп хинз алзи-онз алу
-окаЗ .94 аналч увонсо ан ,аниљејиБ адар г ујч урдоп
уњаваљбосопсо ,ијицатилибахер јонл аноисефорп о ан
кинсалг инебжу лС“( адил авни уњаваљшопаз и
.О.О.Д :чађуноп еј навзоп )60/19 и 40/89:јорб ”CP
.аниљејиБ ,”ТОИРТА П“

II

II

еј аду ноп хилејпсирп ањар тамз ар нокаН
ујавањ у пси еду ноп енељватсод евс ад онељвонатсу
.мојицатнем укод моксреднет енеђивдерп еволсу

еј
еду ноп
елејпсирп
ањар тамз ар
нокаН
-реднет зи еволсу авањ у пси атси ад онељвонатсу
аровогерп хинешрвзи нокан еј ет ,ејицатнемукод екс

931 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

ењећарп оксјидеМ’: аг у лсу уквабан ан исондо ес ајок
-витар тсинимд А итсонвитка ајидем хинапматш мет у п
,енитшпо акинлечаН ,аниљејиБ енитшпо ебжу лс ен
еј еровогерп ан ,”енидог.0102 мокот е-ОС акиндејсдерП
:чађу ноп навзоп
ак уЛ ањаБ ”SSE RP GO„ ДГИН ООД .1
II
,едуноп
енељватсод
ањар тамз ар
нокаН
енеђивдерп еволсу евс авањ у пси атси ад еј онељвонатсу
хинешрвзи нокан еј ет ,мојицатнем укод моксреднет
:аду ноп анећавхирп ,аровогерп
,ак уЛ ањаБ ”SSE RP GO„ ДГИН ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 00,005.31

ажинјан оак гонасинифед амујиретир к увонсо аН
еј онешрвзи еду ноп ећујаваљоводаз и кчинхет анејиц
:атсил гнар аћеделс анеђрвт у и ењавондерв
анејиц анпукУ
)мо-ВДП ас(
M K 00,000.53
M K 54,599.14
M K 03,492.24

ачађуноп визаН

.рб.Р

аниљејиБ ”ynapmoc cireP DM“ .О.О.Д .1
аниљејиБ ”теморп куБ“ .О.О.Д .2
аниљејиБ ”амзирП“ .О.О.Д .3
III

ад еј онењеј цо ањавондерв гонешрвзи увонсо aH
- огУ нељеј дод итиб ећ мејок чађуноп ијинљовопјан еј
:ров
аниљејиБ “Y NAPMOC CI REP DM“ ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 00,000.53

III

VI

ес ијок ровогирп еј нељовзод ек у лдО ево виторП
анад до анад теп до укор у мет у п минемсип исондоп
.етси амејирп
ежом а ,енитшпо укинлечаН исондоп ес ровогирП
.анагро гово док кинсипаз ан и итивајзи ес

оварп ами ачађу ноп до икавс ек у лдо ево виторП
-ад до анад теп до укор у ровотирп инемсип есендоп ад
.етси амејирп ан
ежом а ,енитшпо укинлечаН исондоп ес ровогирП
.анагро гово док кинсипаз ан и итивајзи ес

VI

IV

,ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

.0102 .30 .03

01/16-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

-арпуомас јонл акоал о анокаЗ .27 аналч увонсо aH
-аЗ .83 анал лч ,)50/24 и 40/101 :јорб ,”CP кинсалг.лС“( ив
:јорб ,”ХиБ кинсалг.лС“( ХиБ амаквабан минвај о анок
аналч и )90/21 и 60/07 ,60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94
-ар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП .14
-аН ,)70/10 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг.лС“( авод
: и с о н о д енитшпо кинлеч

УКУЛДО
ГОНАЧНОКО АМИТАТЛУЗЕР О
УРОБЗИ И ЕКВАБАН ЕНВАЈ АКПУТСОП
укпутсоп у АЧАЂУНОП ГЕЈИНЉОВОПЈАН
01/81-ПКС јорб еквабан енвај
I
гокстнер укнок мет у п еквабан енвај укп у тсоп У
о ањетшејвабо мењавиљвајбо минтадод ас авејтхаз
-водеР” :аг у лсу уквабан ан исондо ес ајок а ,ицвабан

,ањешонод монад у ганс ан ап у тс аку лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/06-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .32 ,мутаД

-арп уомас јонл акоал о анокаЗ .27 аналч увонсо aH
-аЗ .83 анал лч ,)50/24 и 40/101 :јорб ,”CP кинсалг.лС“( ив
:јорб ,”ХиБ кинсалг.лС“( ХиБ амаквабан минвај о анок
.14 аналч и )90/21 и 60/07,60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94
аводар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП
-лечаН ,)70/10 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг .лС“(
: и с о н о д енитшпо кин

УКУЛДО
ГОНАЧНОКО АМИТАТЛУЗЕР О
УРОБЗИ И ЕКВАБАН ЕНВАЈ АКПУТСОП
укпутсоп у АЧАЂУНОП ГЕЈИНЉОВОПЈАН
01/20-ОНК јорб еквабан енвај
I
гокчаравогерп мет у п еквабан енвај укп у тсоп У
а ,ицвабан о ањетшејвабо ањавиљвајбо зеб акпу тсоп

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

041 анартС - 5 јорБ

,екинхеторткеле арењежни гонаримолпид гондеј
-ежолоп о ењерејвУ и емолпид ајипок анерејво
-инхетор ткеле гондеј аз утипси мончуртс мон
-ежолоп о ањерејвУ ајипок анерејво и арач
мончилуардих ацоавок ур гондеј аз у типси мон
ексреднет алејид гонбесоп .2 акчат (монишам
)ејицатнем укод

ејицазил ангис енјаћарбоас енсолтејвс ењаважрдо он
иливатсод ус еду ноп ,”аниљејиБ енитшпо ујч урдоп ан
:ичађуноп и ћеделс
аниљејиБ ”КРАПС„ ООД .1
овејараС ончотсИ ”ЛЕНИ-К „ ООД .2
јобоД ”ћивокадиВ ајинофелеТ „ ООД .3

-чинхет ејузакод ес мојок ајицатнемукоД •
ајипок анерејво :ачађуноп тсонељмерпо ак
-опу ,ањавитипси тсета и еловзод енјаћарбоас
-атем 51 од енисив упрок ундеј аз аловзод анберт
-овзод енбертопу/енјаћарбоас ујипок унерејво ,ар
алејид гонбесоп .3 акчат( чапоковор надеј аз ел
)ејицатнемукод ексреднет

II

-си ончифицепс ејузакод ес мојок ајицатнемукоД •
-олсоп минчилс или митси ан ачађуноп овтсук
-иро ас аровогу ејипок :)тсонтнерефер (амив
оншејпсу о аротитсевни амавајзи минланиг
гонбесоп .4 акчат( амиволсоп минавозилаер
)ејицатнемукод ексреднет алејид
-си јобоД ”ћивокадиВ ајинофелеТ„ ООД аду ноП
-атнем укод моксреднет енеђивдерп еволсу евс авањ у п
ажинјан - ам ујиретир к гонедеван увонсо ан еј ет ,мојиц
ејад онењеј цо еду ноп ећујаваљоводаз и кчинхет анејиц
:чађу ноп ијинљовопјан
,јобоД ”ћивокадиВ ајинофелеТ„ ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 49,299.93
III
ес ијок ровогирп еј нељовзод ек у лдО ево виторП
анад до анад теп до укор у мет у п минемсип исондоп
.етси амејирп
ежом а ,енитшпо укинлечаН исондоп ес ровогирП
.анагро гово док кинсипаз ан и итивајзи ес
VI
,ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/94-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

аду ноп
хилејпсирп
ањар тамз ар
нокаН
и аниљејиБ”крапС”ООД еду ноп ад еј онељвонатсу
-олсу ујавањ упси ен овејараС ончотсИ”ленИ-К”ООД
аголз ар зи мојицатнем укод моксреднет енеђивдерп ев
:ејатсоден аниљејиБ ”КР А ПС”ООД идуноп у отш
-онзи у едуноп тсонљибзо аз ајицнараг аксракнаБ •
-нет алејид гетшпо.02.5 акчат( МК 00,000.2 до ус
)ејицатнемукод ексред
аз амисонирпод минећалп о ењерејвУ •
ас ,ејицутитсни енжелдан до отадзи,овтсвардз
ацесејм ирт до мијиратс ен ањеримзи момутад
о ењерејвУ и едуноп ејадерп анад до ићујанучар
ењаругисо оноизнеп аз амисонирпод минећалп
момутад ас ,ејицутитсни енжелдан до отадзи
ићујанучар ацесејм ирт до мијиратс ен ањеримзи
алејид гетшпо .1.6 акчат ( едуноп ејадерп анад до
)ејицатнемукод ексреднет
-илавк анчуртс ејузакод ес мојок ајицатнемукоД •
-олпид ајипок анерејво :хинелсопаз тсонавокиф
утипси мончуртс монежолоп о ењерејвУ и ем
-хеторткеле арењежни гонаримолпид гондеј аз
-оп о ењерејвУ и емолпид ајипок анерејво ,екин
-хеторткеле гондеј аз утипси мончуртс монежол
монежолоп о ањерејвУ ајипок анерејво и арачин
-ам мончилуардих ацоавокур гондеј аз утипси
ексреднет алејид гонбесоп .2 акчат( мониш
)ејицатнемукод
-чинхет ејузакод ес мојок ајицатнемукоД •
ајипок анерејво :ачађуноп тсонељмерпо ак
-опу ,ањавитипси тсета и еловзод енјаћарбоас
-атем 51 од енисив упрок ундеј аз аловзод анберт
-овзод енбертопу/енјаћарбоас ујипок унерејво ,ар
алејид гонбесоп .3 акчат ( чапоковор надеј аз ел
)ејицатнемукод ексреднет
-си ончифицепс ејузакод ес мојок ајицатнемукоД •
-олсоп минчилс или митси ан ачађуноп овтсук
-иро ас аровогу ејипок :)тсонтнерефер ( амив
оншејпсу о аротитсевни амавајзи минланиг
гонбесоп .4 акчат( амиволсоп минавозилаер
.)ејицатнемукод ексреднет алејид
овејараС ончотсИ ”ЛЕНИ-К”ООД идуноп У
: ејатсоден

-арпуомас јонл акоал о анокаЗ .27 аналч увонсо aH
-аЗ .83 анал лч ,)50/24 и 40/101 :јорб ,”CP кинсалг.лС“( ив
:јорб ,”ХиБ кинсалг.лС“( ХиБ амаквабан минвај о анок
.14 аналч и )90/21 и 60/07,60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94
аводар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП

-онзи у едуноп тсонљибзо аз ајицнараг аксракнаБ •
-нет алејид гетшпо.02.5 акчат( MK 00,000.2 до ус
)ејицатнемукод ексред
-илавк анчуртс ејузакод ес мојок ајицатнемукоД •
-олпид ајипок анерејво :хинелсопаз тсонавокиф
аз утипси мончуртс монежолоп о ењерејвУ и ем

141 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

ањоД ЗМ у акотодов ајицалугер и ењећшиЧ :6 тоЛ
)елокш енвонсо енчурдоп дероп( ацивађаЧ
аниљејиБ ”љетидарГ ПГП„ ООД .1
аниљејиБ ”ашидаР„ ООД .2
ацивађаЧ ањдерС”ynapmoc SMD„ ООД .3
аниљејиБ ”ајиребмеС„ ПВ .4
аниљејиБ ”туп аниљејиБ„ ДА .5
аниљејиБ ”теморп куБ„ ООД .6
ЗМ у ењаЈ екејир атирок ењеђеру и ењећшиЧ :7 тоЛ
1м 005 око до инижуд у ањаЈ
аниљејиБ ”љетидарГ ПГП„ ООД .1
аниљејиБ ”ашидаР„ ООД .2
ацивађаЧ ањдерС”ynapmoc SMD„ ООД .3
аниљејиБ ”ајиребмеС„ ПВ .4
аниљејиБ ”туп аниљејиБ„ ДА .5
аниљејиБ ”теморп куБ„ ООД .6
ЗМ у 21-Л утуп монлакол ан атсом ањдаргзИ :8 тоЛ
адрб гониђруЂ допси-ацивађаЧ ањоД
аниљејиБ ”љетидарГ ПГП„ ООД .1
ацивађаЧ ањдерС”ynapmoc SMD„ ООД .2
аниљејиБ ”туп аниљејиБ„ ДА .3
аниљејиБ ”теморп куБ„ ООД .4
ељесаН овоН ,ањаЈ ЗМ у ”2-Ј “ аланак ењећшиЧ :9 тоЛ
аниљејиБ ”ашидаР„ ООД .1
ацивађаЧ ањдерС”ynapmoc SMD„ ООД .2
аниљејиБ ”ајиребмеС„ ПВ .3
аниљејиБ ”туп аниљејиБ„ ДА .4
аниљејиБ ”теморп куБ„ ООД .5
II
-уноп
хилејпсирп
ањар тамз ар
нокаН
еволсу евс ујавањ у пси етси ад еј онељвонатсу ад
- онсо ан еј ет ,мојицатнем укод моксреднет енеђивдерп
икчинхет анејиц ажинјан - ам ујиретир к гонедеван ув
,ењавондерв онешрвзи еду ноп ећујаваљоводаз
ан атсом говон ањдаргзи и гећејотсоп ењањалкУ :1 тоЛ
ћигнеЧ-цавешолејБ ЗМ у 1-Л утуп монлакол
MK 69,074.92

аниљејиБ ”љетидарГ ПГП„ ООД

.1

MK 00,078.03

аниљејиБ”теморп куБ„ ООД

.2

MK 24,923.13

аниљејиБ”туп аниљејиБ„ ДА

.3

MK 28,516.13

аниљејиБ”ашидаР”ООД

.4

MK 44,180.63

ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД

.5

:1 тол аз чађу ноп ијинљовопјан еј ад онењеј цо и
аниљејиБ ”љетидарГ ПГП”ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 69,074.92

.0102 .30 .03

-лечаН ,)70/10 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг.лС“(
: и с о н о д енитшпо кин

УКУЛДО
ГОНАЧНОКО АМИТАТЛУЗЕР О
УРОБЗИ И ЕКВАБАН ЕНВАЈ АКПУТСОП
укпутсоп у АЧАЂУНОП ГЕЈИНЉОВОПЈАН
01/)авотол 9,1ц (73-ПКС јорб еквабан енвај
I
-п у тсоп гонровто мет у п еквабан енвај укп у тсоп У
-одов ењеђерУ”:аводар уквабан ан исондо ес ајок а ,ак
-отсом ајиц к ур тснокер и ањдар гзи ,ал анак апокси ,акот
амиткејбо ми кслокш у ажерм хиндоводов ајицанас и ав
иливатсод ус еду ноп ,“ аниљејиБ енитшпо ујч урдоп ан
:ичађуноп и ћеделс
ан атсом говон ањдаргзи и гећејотсоп ењањалкУ :1 тоЛ
ћигнеЧ-цавешолејБ ЗМ у 1-Л утуп монлакол
аниљејиБ ”љетидарГ ПГП „ ООД .1
аниљејиБ”ашидаР „ ООД .2
ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD „ ООД .3
аниљејиБ”туп аниљејиБ„ ДА .4
аниљејиБ”теморп куБ„ ООД .5
ан атсом говон ањдаргзи и гећејотсоп ењањалкУ :2 тоЛ
ићичавоК-ињдерС иногаЗ ЗМ у утуп монасирогетакен
аниљејиБ ”љетидарГ ПГП„ ООД .1
аниљејиБ”ашидаР„ ООД .2
ацивађаЧ ањдерС”ynapmoc SMD„ ООД .3
аниљејиБ”туп аниљејиБ„ ДА .4
аниљејиБ”теморп куБ„ ООД .5
-ацивађаЧ ициндејаЗ јонсејМ у атсом ањдаргзИ :3 тоЛ
ићижоБ
аниљејиБ”љетидарГ ПГП„ ООД .1
аниљејиБ”ашидаР„ ООД .2
ацивађаЧ ањдерС”ynapmoc SMD„ ООД .3
аниљејиБ”туп аниљејиБ „ ДА .4
аниљејиБ”теморп куБ„ ООД .5
ењдовдо мењавашејр ас а-ЦТА док аланак поксИ :4 тоЛ
аниљејиБ( 33-Л утуп монлакол ан акањжовдан допси
)аксрабО.В-ЦТА
аниљејиБ ”ашидаР„ ООД .1
аниљејиБ ”туп аниљејиБ„ ДА .2
аниљејиБ ”теморп куБ„ ООД .3
-уБ ањроГ ЗМ у акотодов ајицалугер и ењећшиЧ :5 тоЛ
)ицивокуБ јоњоД амерп аљоп зорк туп( ацивок
аниљејиБ ”љетидарГ ПГП„ООД .1
аниљејиБ ”ашидаР„ ООД .2
ацивађаЧ ањдерС”ynapmoc SMD„ ООД .3
аниљејиБ ”ајиребмеС„ ПВ .4
аниљејиБ ”туп аниљејиБ„ ДА .5
аниљејиБ ”теморп куБ„ ООД .6

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

241 анартС - 5 јорБ

атсом говон ањдаргзи и гећејотсоп ењањалкУ :2 тоЛ
-ињдерС иногаЗ ЗМ у утуп монасирогетакен ан
ићичавоК

MK 05,209.94

аниљејиБ ”теморп куБ” ООД .1

MK 05,979.05

аниљејиБ ”туп аниљејиБ” ДА .2

MK 00,505.15

аниљејиБ ”ашидаР” ООД .3

M K 07,988.92

ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД .1

MK 00,398.15

аниљејиБ”ајиребмеС” ПВ .4

M K 24,022.03

аниљејиБ ”туп аниљејиБ ”ДА .2

MK 00,470.25

аниљејиБ”љетидарГ ПГП” ООД .5

M K 33,005.13

аниљејиБ”теморп куБ”ООД .3

MK 00,060.35

ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД .6

M K 20,948.13

аниљејиБ”ашидаР”ООД .4

M K 62,620.23

аниљејиБ”љетидарГ ПГП”ООД .5

:5 тол аз чађу ноп ијинљовопјан еј ад онењеј цо и
аниљејиБ ”теморп к уБ” ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 05,209.94
ањоД ЗМ у акотодов ајицалугер и ењећшиЧ :6 тоЛ
)елокш енвонсо енчурдоп дероп( ацивађаЧ

:2 тол аз чађу ноп ијинљовопјан еј ад онењеј цо и
ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђуноп ас
M K 07,988.92
-ацивађаЧ ициндејаЗ јонсејМ у атсом ањдаргзИ :3 тоЛ
ићижоБ

MK 05,933.21

аниљејиБ ”ашидаР” ООД .1

MK 00,555.31

аниљејиБ”љетидарГ ПГП” ООД .2

M K 69,047.43

аниљејиБ ”туп аниљејиБ” ДА .1

MK 09,347.31

аниљејиБ”туп аниљејиБ” ДА .3

M K 73,369.63

аниљејиБ ”теморп куБ” ООД .2

MK 00,253.41

ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД .4

M K 67,451.73

аниљејиБ ”љетидарГ ПГП” ООД .3

MK 00,561.51

аниљејиБ”теморп куБ”ООД .4

M K 84,336.93

ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД .4

MK 00,528.61

аниљејиБ”ајиребмеС”ПВ .5

M K 88,180.04

аниљејиБ ”ашидаР” ООД .5

:6 тол аз чађу ноп ијинљовопјан еј ад онењеј цо и

:3 тол аз чађу ноп ијинљовопјан еј ад онењеј цо и

аниљејиБ ”ашидаР”ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 05,933.21

аниљејиБ ”т уп аниљејиБ” Д А
:до усонзи от урб у монејиц монеђуноп ас
M K 69,047.43

ЗМ у ењаЈ екејир атирок ењеђеру и ењећшиЧ :7 тоЛ
1
м 005 око до инижуд у ањаЈ

ењдовдо мењавашејр ас а-ЦТА док аланак поксИ :4 тоЛ
33-Л утуп монлакол ан акањжовдан допси
)аксрабО.В-ЦТА аниљејиБ(

MK 00,009.44

ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД .1

MK 00,005.54

аниљејиБ”туп аниљејиБ”ДА .2

MK 00,000.64

аниљејиБ””теморп куБ”ООД .3

MK 00,000.74

аниљејиБ”љетидарГ ПГП”ООД .4

MK 00,005.74

аниљејиБ”ајиребмеС“ ПВ .5

:4 тол аз чађу ноп ијинљовопјан еј ад онењеј цо и

MK 00,008.74

аниљејиБ”ашидаР”ООД .5

аниљејиБ ”т уп аниљејиБ” Д А
:до усонзи от урб у монејиц монеђуноп ас
M K 12,127.63

:7 тол аз чађу ноп ијинљовопјан еј ад онењеј цо и
ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 00,009.44

M K 12,127.63

аниљејиБ ”туп аниљејиБ” ДА .1

M K 87,481.93

аниљејиБ ”теморп куБ” ООД .2

M K 52,574.04

аниљејиБ ”ашидаР” ООД .3

-уБ ањроГ ЗМ у акотодов ајицалугер и ењећшиЧ :5 тоЛ
)ицивокуБ јоњоД амерп аљоп зорк туп( ацивок

341 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

:јорб ,”ХиБ кинсалг.лС“( ХиБ амаквабан минвај о анок
аналч и )90/21 и 60/07 ,60/80 ,50/29 ,50/25 ,50/91 ,40/94
-ар и аг у лсу ,абор амаквабан минвај о акинливарП .14
-аН ,)70/10 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг.ЛС“( авод
: и с о н о д енитшпо кинлеч

УКУЛДО
АМИТАТЛУЗЕР О ЕКУЛДО ИНЕЈМЗИ О
ЕКВАБАН ЕНВАЈ АКПУТСОП ГОНАЧНОКО
АЧАЂУНОП ГЕЈИНЉОВОПЈАН УРОБЗИ И
:јорб ,01/92-ДД: јорб еквабан енвај укпутсоп у
енидог.0102.30.01 до 01/31-404-20
I
-оп гонеровтО мет у п еквабан енвај укп у тсоп У
ајок а ,ам уз аропс гонривко мењавич уљ каз ас акп у тс
-кер хикстропс аквабаН“ :абор уквабан ан исондо ес
и хинвонсо ањечим кат хи кстропс ебер топ аз атизив
-упер и минл аноигер ,ми кснитшпо ан алокш хињдерс
ејивд аз и инидог .1102 и .0102 у амињечим кат ми кчилб
амитатлузер о мок у лдО ,асор к авд аз и екр т енчилу
ачађуноп гејинљовопјан уробзи и акп у тсоп гоначноко
оак еј нарбази енидог .0102.30.01 до 01/31- 404 -20:јорб
.аниљејиБ ”тропс пoT“ .о.о.д чађу ноп ијинљовопјан
II
ачађуноп енар тс до енидог.0102.30.61 анаД
мијок сипод еј нељватсод аниљејиБ ”тропс пoT“ .о.о.д
.аровогУ елеј дод до ејатсу до
III
-огУ )д и )а акчат 2 ватс.9З моналч ас удал кс У
”длифраГ“ ноисимок и РТС учађу ноп ејуљеј дод ес ров
едуноп нокан хамдо удејилсодер оп еј ијок аниљејиБ
.аровогУ у леј дод оибдо еј ијок ачађу ноп гејиншејпсујан
VI
оварп ами ачађу ноп до и кавс ек у лдо ево виторП
-ад до анад теп до укор у ровогирп инемсип есендоп ад
.етси амејирп ан
ежом а ,енитшпо укинлечаН исондоп ес ровогирП
.анагро гово док кинсипаз ан и итивајзи ес
V
,ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

.0102 .30 .03

ЗМ у 21-Л утуп монлакол ан атсом ањдаргзИ :8 тоЛ
адрб гониђруЂ допси-ацивађаЧ ањоД
M K 97,585.43

аниљејиБ”љетидарГ ПГП”ООД .1

M K 06,603.53

аниљејиБ””теморп куБ”ООД .2

M K 86,460.63

аниљејиБ”туп аниљејиБ” ДА .3

M K 00,963.14

ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД .4

:8 тол аз чађуноп ијинљовопјан еј ад онењеј цо и
аниљејиБ ”љетидарГ ПГП” ООД
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 97,585.43
ељесаН овоН ,ањаЈ ЗМ у ”2-Ј “ аланак ењећшиЧ :9 тоЛ
M K 00,669.93

аниљејиБ”ајиребмеС” ПВ

.1

M K 05,735.04

аниљејиБ”туп аниљејиБ” ДА

.2

M K 00,645.04

ацивађаЧ ањдерС ”ynapmoc SMD„ ООД .3

M K 00,032.34

аниљејиБ”ашидаР” ООД

.4

M K 00,004.44

аниљејиБ”теморп куБ” ООД

.5

:9 тол аз чађу ноп ијинљовопјан ејад онењеј цо и
аниљејиБ ”ајиребмеС” ПВ
:до усонзи от урб у монејиц монеђу ноп ас
M K 00,669.93
III
ес ијок ровогирп еј нељовзод ек у лдО ево виторП
анад до анад теп до укор у мет уп минемсип исондоп
.етси амејирп
ежом а ,енитшпо укинлечаН исондоп ес ровогирП
.анагро гово док кинсипаз ан и итивајзи ес
VI
,ањешонод монад у ганс ан ап у тс аку лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо а
”аниљејиБ
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/23-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .62 ,мутаД

01/31-404-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .81 ,мутаД

-арп уомас јонл акоал о анокаЗ .27 аналч увонсо aH
-аЗ .83 аналлч ,)50/24 и 40/101:јорб ,”CP кинсалг.лС“( ив

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

441 анартС - 5 јорБ

M K 00,000.9
и амајицазинагро ујуљеј дод ес автсдерС
- огецреХ и инсоБ у инавор тсигер ус ијок амињежурду
ан етшидејс ујами и јокспрС ицилбу пеР онсондо ,инив
-иднак иткејорп ус ијич ,аниљејиБ енитшпо ујч урдоп
атеџуб зи ењариснанифус или ,ењариснаниф аз инавод
-раднел ак ајар к од ес ећавозил аер а ,аниљејиБ енитшпо
.енидог екс

иварп уомас јонл акол о анокаЗ .34 аналч увонсо aH
,40/101 :јорб ,”експрС екилбупеР кинсалг инебжу лС„(
аниљејиБ енитшпо ат у татС .15 аналч и )50/811 и 50/24
,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС„(
о и н о д еј аниљејиБ енитшпо кинлечаН ,)60/6 и 50/6

III

I

аниљејиБ енитшпо у теџ уб у анариналп автсдерС
-у лдО ас удал кс у ес ујуљеј допсар ,енејман ево аз
елеј допсар укп у тсоп и у ничан ,амијиретир к о мок
ајацит у хинтетш виторп еброб еткејорп аз аватсдерс
енитшпо ујч урдоп ан амињежурду и амајицазинагро
:ан есондо иткејорп-имар горп ес ијич аниљејиБ
,ујицневкилед укчинтељолаМ .1
,ејинамокран виторп уброБ .2
ацидељсоп оак ујатсан ејок итселоб ујицневерП .3
,)егурд и СДИА (егорд ањаримузнок
-зиорп хикснавуд и амзилохокла виторп уброБ .4
.адов

-1- 410 -20 :јорб еку лдО .1 ватс .2 уљвалгоп У
ичејир ејилсоп .8 и кчат у енидог .9002.21.82 до 90/3211
.9 екчат ејилсоп а ,”и„ оволс ес еширб ”акитаметам„
:исалг ајок .01 акчат ес ејадод
-етлукаФ енидог 3 у тнеду тс ,инајриМ ћириМ„
.”иниљејиБ у ејимоноке енволсоп ат

VI

АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН

-ариснаниф и итивајирп у гом ен ес ијок иткејорП
: ус аватсдерс хи кстеџ уб хиво зи итариснанифус или ит

УКУЛДО
90/3211-1-410-20 :јорб ЕКУЛДО ИНУПОД О
енидог .9002.21.82 до

II
ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС„ у ес ећивајбо и
.”аниљејиБ

КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/523--1-410-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .42 ,мутаД

миксјицитсевни ан ујаризаб ес ијок иткејорп •
-ук ,атакејбо ијицатпада и ињдаргзи ,амињагалу
,ончилс и емерпо инивоп
ан есондо овичуљкси ес ијок иткејорп •
рејмирп ан оак ,ејицатсефинам ентаркондеј
-орп ,еранимес ,еволотс елгурко ,ејицнерефнок
у мисо ,ончилс и ителзи ,ацињшидог евалс
оид итсонвитка енедеван ус адак амивејачулс
,аткејорп гејинтавхубоевс и гејинјарт
-бесоп ариснаниф тсонталејд ес ајич ејицазинагро •
анбесоп анеђивдерп ус ејок аз и амисипорп мин
.аниљејиБ енитшпо утеџуб у автсдерс
V
ан евајирп есондоп ањежурду и ејицазинагрО
ејусипорп ијок увајирп аз у цсарбо ан салго инвај
аз хинењејиман аватсдерс у леј допсар аз ајисимоК
.ајацит у хинтетш виторп еброб еткејорп
:ежалирп ес увајирп зУ
у адус гонвонсО док ијицартсигер о ењешејР .1
,иниљејиБ
БИЈ .2
аћшечу уничан о арејиснанифус ,арентрап авајзИ .3
,уткејорп у
улејдод аз еширукнок ењежурду мијок такејорП .4
,аватсдерс
-дерс оид олидејибзебо ењежурду еј ад закоД .5
ижарт ока такејорп аз аровзи хигурд зи аватс
,ењариснанифус

аниљејиБ енитшпо ат у татС .15 аналч увонсо aH
и 5/5 јорб ”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС„(
-оп и уничан ,амим ујиретир к о ек у лдО .4 аналч ,)6/6
-орп еброб еткејорп аз аватсдерс елеј допсар укпу тс
ан амињежурду и амајицазинагро ајацит у хинтетш вит
-по кинсалг инебжу лС„( аниљејиБ енитшпо ујч урдоп
у теџ уб о ек у лдО и ) 90/3 и 70/31 јорб ”аниљејиБ енитш
-салг инебжу лС„( у нидог .0102 аз аниљејиБ енитшпо
енитшпо кинлечаН )90/13 јорб ,”аниљејиБ енитшпо кин
: е ј у с и п с а р аниљејиБ

САЛГО ИНВАЈ
ЕБРОБ АТАКЕЈОРП ЕЊАРИСНАНИФ АЗ
АН АЈАЦИТУ ХИНТЕТШ ВИТОРП
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО УЈЧУРДОП
I
-амар горп ењагалдерп аз салго инвај ес ејусипсаР
ујч урдоп ан ајацит у хинтетш виторп еброб атакејорп
ењариснанифус и ењариснаниф аз аниљејиБ енитшпо
-оп и у ничан ,амијиретир к о мок у лдО ас у дал кс у
-орп еброб еткејорп аз аватсдерс елеј допсар укпу тс
,амињежурду и амајицазинагро ајацит у хинтетш вит
атеџ уб аватсдерс зи аниљејиБ енитшпо ујч урдоп ан
-роБ - 003 416 екватс екстеџ уб ас аниљејиБ енитшпо
до усонзи у амиткејорп оп ајацит у хинтетш виторп аб

541 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

)90/13 јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС„(
: е ј у с и п с а р аниљејиБ енитшпо кинлечаН

САЛГО ИНВАЈ
ХИКСНИДАЛМО ЕЊАРИСНАНИФ АЗ
УНИТШПО АЗ АСЕРЕТНИ ДО АТАКЕЈОРП
АНИЉЕЈИБ

.0102 .30 .03

-дерс алибод ејин ад ацил гонетшалво авајзИ .6
оид или ,такејорп аз аротанод гогурд до автс
.салго инвај ан арицилпа мијок ,аткејорп
аз автсдерс анељејидод ус амијок ањежурдУ
-ижолирп ус анжу д ,инидог јондохтерп у ењариснаниф
ијицазил аер о јатшејвзи и ксјиснаниф и инвитаран ит
.алинич у усин ејинар от окилок у аткејорп/ амар горп

I

IV

-ар горп ењагалдерп аз салго инвај ес ејусипсаР
ањежурду и ајицазинагро хи кснидалмо атакејорп - ам
и ењариснаниф аз аниљејиБ енитшпо ујч урдоп ан
,амимујиретир к о мок у лдО ас удал кс у ењариснанифус
микснидалмо аватсдерс елеј допсар укп у тсоп и у ничан
-итшпо ујч урдоп ан амињежурду и амајицазинагро
екстеџуб ас аниљејиБ енитшпо атеџ уб зи аниљејиБ ен
итсалбо зи атакејорп ењариснаниФ - 003 416 екватс
.M K 00,000.51 до усонзи у ањавозинагро гокснидалмо

гово VI и III екчат зи аволсу и ајиретир к дероП
-ог у итиватсод инзевабо ус итнакилпа ,аср укнок
-арбо инвајирп итину пси и уњариснанифус о ров
ијицазил аер у авокшор т оид аз ењариснанифус аз цаз
.аткејорп
-итшп укС идар гз у итезуерп у гом ес ицсарбо ивС
енитшпо у тјас ан или 71 абос ,аниљејиБ енитшпо ен
.аниљејиБ

II

IIV

-азинагро ми кснидалмо ујуљеј дод ес автсдерС
ујч урдоп ан анавор тсигер ус ајок амињежурду и амајиц
хикснидалмо ратсигеР у анасип у и аниљејиБ енитшпо
иткејорп ус ијич ,аниљејиБ у нитшпо аз ајицазинагро
зи ењариснанифус или ењариснаниф аз инаводиднак
-ак ајар к од ес ећавозил аер а ,аниљејиБ енитшпо атеџ уб
.енидог ексраднел

-ајбо анад до анад 51 неровто ејатсо салго инваЈ
”аниљејиБ енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ањавиљв
-атнем укод монбер топ ас салго инвај ан евајирП
-д А ицинрасип у итадерп итревок јонећачепаз у ,мојиц
италс или аниљејиБ енитшпо ебжу лс енвитар тсиним
:усерда ан етшоп мет уп

III
аниљејиБ енитшпо у теџ уб у анариналп автсдерС
о моку лдО ас удал кс у ес ујуљеј допсар ,енејман ево аз
-дерс елеј допсар укп у тсоп и у ничан ,амим ујиретир к
ан амињежурду и амајицазинагро ми кснидалмо аватс
ењавашејр ан ес есондо а ,аниљејиБ енитшпо ујч урдоп
.ањавозинагро гокснидалмо итсалбо зи ањатип хинтиб
VI
итариснаниф ,итивајирп у гом ен ес ијок иткејорП
:ус аватсдерс хи кстеџ уб хиво зи итариснанифус или
миноицитсевни ан ујаризаб ес ијок иткејорп •
-ук ,атакејбо ијицатпада и ињдаргзи ,амињагалу
,ончилс и емерпо инивоп
ан есондо овичуљкси ес ијок иткејорп •
рејмирп ан оак ,ејицатсефинам ентаркондеј
-орп ,еранимес ,еволотс елгурко ,ејицнерефнок
у мисо ,ончилс и ителзи ,ацињшидог евалс
оид итсонвитка енедеван ус адак амивејачулс
,аткејорп гејинтавхубоевс и гонјарт
-бесоп ариснаниф тсонталејд ес ајич ејицазинагро •
анбесоп анеђивдерп ус ејок аз и амисипорп мин
.аниљејиБ енитшпо утеџуб у автсдерс
V
ан евајирп есондоп ањежурду и ејицазинагрО
ејусипорп ијок увајирп аз у цсарбо ан салго инвај

акспрС акилбу пеР
аниљејиБ енитшпо абжу лс анвитар тсинимд А
1 аћивеђрођараК ар теП аљ арК
ењариснаниф аз аватсдерс у леј допсар аз ајисимоК
ујч урдоп ан ајацит у хинтетш виторп еброб атакејорп
!JAP ABTO EH :моканз ан ас аниљејиБ енитшпо
III V
хијинљовопјан робзи аз аср укнок амитатлузер О
-емсип инетшејивабо итиб ећ ицинсеч у ивс ,атакејорп
.мет уп мин
ЕВ АЈИРП ЕНЕМЕРВОГА ЛБЕН И ЕНУПТОПЕН
ИТАРТА МЗАР ЕЋЕН ЕС
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/3-45-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .22 ,мутаД

аниљејиБ енитшпо ат у татС .15 аналч увонсо aH
,)6/6 и 5/5 јорб ”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС„(
укп у тсоп и у ничан ,амимујиретир к о ек у лдО .4 аналч
и амајицазинагро ми кснидалмо аватсдерс елеј допсар
-жу лС„( аниљејиБ енитшпо ујч урдоп ан амињежурду
) 90/3 и 70/31 јорб ”аниљејиБ енитшпо кинсалг инеб
у нидог .0102 аз аниљејиБ енитшпо у теџ уб о еку лдО и

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

амајицазинагро ми кснидалмо аватсдерс елеј допсар ук
-жу лС„( аниљејиБ енитшпо ујч урдоп ан амињежурду и
кинлечаН ,)70/71 јорб,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инеб
: и с о н о д ,аниљејиБ енитшпо

ЕЊЕШЕЈР
ЕЈИСИМОК УЊАВОНЕМИ О
АВАТСДЕРС УЛЕЈДОПСАР АЗ
У АМИЊЕЖУРДУ И АМАЈИЦАЗИНАГРО
ИНИДОГ .0102
I
-азинагро аватсдерс у леј допсар аз ијисимоК У
:ес ују неми инидог .0102 у амињежурду и амајиц
киндејсдерп ,ћинодаР анавИ .1
налч ,ћикоЂ ороБ .2
,налч ,ћигарД ансеВ .3
налч ,ћивонајотС артеП .4
налч ,ћикаД налиМ .5
II

-алмо хинењејман аватсдерс у леј допсар аз ајисимоК
.амиткејорп ми кснид
: ежалирп ес увајирп зУ
у адус гонвонсО док ијицартсигер о ењешејР .1
,иниљејиБ
БИЈ .2
улејдод аз еширукнок ењежурду мијок такејорП .3
,аватсдерс
автсдерс алибод ејин ад ацил гонећшалво авајзИ .4
аткејорп оид или такејорп аз аротанод гогурд до
,салго инвај ан арицилпа мијок
IV
гово 4 и 3 екчат зи аволсу и ам ујиретир к дероП
-ог у итиватсод инзевабо ус итнакилпа ,аср укнок
-арбо инвајирп итин упси и уњариснанифус о ров
ијицазил аер у авокшор т оид аз ењариснанифус аз цаз
.аткејорп
-итшп укС идар гз у итезуерп у гом ес ицсарбо ивС
-итшпо у тјас ан или 71 јорб абос ,аниљејиБ енитшпо ен
.аниљејиБ ен
IIV

: ад еј ејисимоК катадаЗ
,еткејорп елејпсирп инејцо и аделгерп .1
,ањариснаниф аголдејирп утсил - гнар идрвту .2
-дерс улејдод аз еголдејирп укинлечаН есендоп .3
у хидалм амињежурду и амајицазинагро аватс
.аниљејиБ енитшпо ибжулс јонвитартсинимдА
III
ансаЈ аљвабо ејисимоК аратер кес еволсоП
и тропс киндарас инч ур тс инл атсомас ,ћигахалу дбА
-итшпо ибжу лс јонвитар тсинимд А у ур у тлук укчизиф
.аниљејиБ ен
VI
евон ањавонеми од ејар т ејисимоК таднаМ
.ејисимоК
V
а , ањешонод монад у ганс ан ап у тс ењешејР овО
”аниљејиБ енитшпо укинсалг монебжу лС„ у ес ећивајбо
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/01-1-534-5/20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .42 ,мутаД

иварпуомас јонл акол о анокаЗ .34 аналч увонсо aH
,40/101 :јорб ,“ експрС екилбу пеР кинсалг инебжу лС“(

641 анартС - 5 јорБ

-ад до анад 51 неровто ејатсо салго инваЈ
енитшпо укинсалг монебжу лС„ у ањавиљвајбо ан
”аниљејиБ
монбер топ ас салго инвај ан евајирП
-ип у итадерп итревок јонећачепаз у ,мојицатнемукод
аниљејиБ енитшпо ебжу лс енвитар тсинимд А ицинрас
:усерда ан етшоп мет у п италс или
акспрС акилбу пеР
аниљејиБ енитшпо абжу лс анвтар тсинимд А
1 аћивеђрођараК говрП ар теП аљ арК
ењарисаниф аз аватсдерс у леј допсар аз ајисимоК
акилбо хиг урд и ајицазинагро хи кснидалмо атакејорп
!JAP ABTO EH :моканз ан ас ,ањавозинагро гокснидалмо
IIIV
гејинљовопјан робзи аз аср укнок амитатлузер О
минемсип инетшејвабо итиб ећ ицинсеч у ивс ,аткејорп
.мет уп
ЕВ АЈИРП ЕНУПТОПЕН И ЕНЕМЕРВОГА ЛБЕН
!ИТАРТА МЗАР ЕЋЕН ЕС
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/2-45-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .22 ,мутаД

( аниљејиБ енитшпо ат у татС .15 аналч увонсо aH
) 6/6 и 5/5 јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС„
-п у тсоп и у ничан ,амимујиретир к о ек у лдО .3 аналч и

741 анартС - 5 јорБ

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

-ас ,гонелсопаз анемерв гондар гонводер нав адар
,акинливарП амабдердо мићујаравогдо онсалг
енвонсо цалидовокур ањешејр цазарбо инењупоп •
аљватсод ,ањагалдо зеб ,ецинидеј еноицазинагро
.ењербодо ан енитшпо укинлечаН
.1 аватс у лсимс у ,адар уњавиђердо о ењешејР
укпу тсоп оп аљватсод и ес аритнедиве ,аналч гово
акинлечаН атака уватсод и ујицнедиве аз монеђивдерп
.енитшпо

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпо ат у татС .15 аналч и ) 50/811 и 50/24
,50/5 :јорб ,”аниљејиБ енитшпо кинсалг инебжу лС“(
-рам .92 анад аниљејиБ енитшпо кинлечаН ,) 60/6 и 50/6
и с о н о д ,енидог .0102 ат

УКУЛДО
О АКИНЛИВАРП ЕНЕЈМИРП УНИЧАН О
НАВ АДАР АМИВЕЈАЧУЛС МИНБЕСОП
АНЕМЕРВ ГОНДАР ГОНВОДЕР

.Знал Ч

.1 нал Ч

уњавиђердо о ањешејР цаз арбо :ус у голирп У
о ањешејР цаз арбо ,)1 :голирП( адар гонемервокерп
ањешејР цаз арбо ,)2 :голирП( адар гон ћон уњавиђердо
цаз арбо ,)3 :голирП( енад ендарен у адар уњавиђердо о
:голирП( акинз арп над у адар уњавиђердо о ањешејР
аз адар амитас минеравтсо о ајатшејвзИ“ цаз арбо и )4
.еку лдО ево оид инватсас енич и ”енидог .0102 цесејм

-ен у адар ,гон ћон ,гонемервокерп ењавиђердО
.7 аналч у лсимс у ,акинз арп енад у адар и енад ендар
.41 аналч и .1 ватс .31 аналч ,.1 ватс .01аналч ,.1 ватс
нав адар амивејач у лс минбесоп о акинливарП .2 ватс
-итшпо кинсалг инебжу лС“( анемерв гондар гонводер
-арП“ :у тскет мељ ад у( - )0102/4 :јорб ,”аниљејиБ ен
енитшпо кинлечаН ович уљ кси аварбодо ,)”кинлив
.аниљејиБ

.4нал Ч
,ањешонод монад у ганс ан ап у тс ак у лдО авО
енитшпо укинсалг монебжу лС“ у ес ећивајбо
.0102 алирпа .10 до вечоп ес ећавињејмирп а ,”аниљејиБ
.енидог
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО КИНЛЕЧАН
КИНЛЕЧАН
АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО
.р .с ћићиМ оћиМ

01/4-02-20 :јорБ
,аниљејиБ
енидог .0102 .30 .92 ,мутаД

.2 н ал Ч
,гон ћон ,гонемервокерп ењавиђердо аз ењербодО
ан ес ејад акинз арп енад у адар и енад ендарен у адар
ево и акинливарП оид инватсас еј ијок ањешејр уцсарбо
:укп у тсоп мећеделс оп ,еку лдО
ецинидеј еноицазинагро енвонсо цалидовокур •
аниљејиБ енитшпо ебжулс енвитартсинимдА
минбертоп мивс цазарбо ићујаравогдо авањупоп
о анучар отичоран емот ирп ићедов ,амицадоп
етсрв енидејоп ењавиђердо аз аголзар уњеђован

.0102 .30 .03

аниљејиБ енитшпО кинсалг инебжулС

841 анартС - 5 јорБ

ЈАЖРДАС
енвај укпутсоп уњапутсирп о aкулдО .81
631  .  .  .  .  .  .  .  01/20- ПИ :арфиш ,агулсу еквабан

АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС АТКА

енвај укпутсоп уњапутсирп о aкулдО .91
631  .  .  .  .  .  .  .  .  . 01/60-ПО :арфиш абор еквабан

инејиц јокснивеђарг јончанок јончејсорп о aкулдО .1
енебматс енсирок 2m енидог ендохтерп зи
521  .  .  . аниљејиБ енитшпо ујчурдоп ан енишрвоп

акпутсоп гоначноко амитатлузер о aкулдО .02
ачађуноп гејинљовопјан уробзи и еквабан енвај
731  .  .  .  01/31-ПКС јорб еквабан енвај укпутсоп у

аз енејиц ензаб уњавиђрвту о aкулдО .2
гокснивеђарг гоксдарг ањеђеру авокшорт нучарбо
521  .  . аниљејиБ енитшпо ујчурдоп ан атшиљмез

акпутсоп гоначноко амитатлузер о aкулдО .12
ачађуноп гејинљовопјан уробзи и еквабан енвај
731  .  .  .  . 01/10-ПО јорб еквабан енвај укпутсоп у

микснитшпо о екулдО аманупод о aкулдО .3
621  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .амаскат минвитартсинимда

акпутсоп гоначноко амитатлузер о aкулдО .22
ачаћуноп гејинљовопјан уробзи и еквабан енвај
831  .  .  . 01/80-ПКС :јорб еквабан енвај укпутсоп у
акпутсоп гоначноко амитатлузер о aкулдО .32
ачађуноп гејинљовопјан уробзи и еквабан енвај
831 . . . . 01/30-ДД :јорб еквабан енвај укпутсоп у
акпутсоп гоначноко амитатлузер о aкулдО .42
ачађуноп гејинљовопјан уробзи и еквабан енвај
931  .  .  . 01/20-ОНК јорб еквабан енвај укпутсоп у
акпутсоп гоначноко амитатлузер о aкулдО .52
ачађуноп гејинљовопјан уробзи и еквабан енвај
931  .  .  .  01/81-ПКС јорб еквабан енвај укпутсоп у
акпутсоп гоначноко амитатлузер о aкулдО .62
гејинљовопјан уробзи и еквабан енвај
еквабан енвај укпутсоп у ачађуноп
141  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 01/)авотол 9,1ц (73-ПКС јорб
амитатлузер о екулдо инејмзи о aкулдО .72
уробзи и еквабан енвај акпутсоп гоначноко
енвај укпутсоп у ачађуноп гејинљовопјан
01/31-404-20 :јорб ,01/92-ДД: јорб еквабан
341  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . енидог.0102.30.01 до

о екулдО инупод и инејмзи о aкулдО .4
621  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . амаскат минланумок
уњавиђрвту о екулдО аманупод о aкулдО .5
у еротсорп енволсоп аз енинпуказ енисив
721  .  .  .  .  .  .  .  .  . аниљејиБ енитшпо увтшинсалв
ењећширок ан илејдод о aкулдО .6
721  .  .  .  .  .  .  .  .  еданкан зеб аротсорп хинволсоп
ан енијовс уњацитс о aкулдО .7
821  .  .  .  .  .  .  2 аниљејиБ .О.К у амитсонтеркопен
и ењдаргзи уњариснаниф о aкулдО .8
атеџуб зи ежерм ентуп ејицазинредом
921  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . аниљејиБ енитшпо
ејадорп енвај амиволсу и уничан о aкулдО .9
јонважрд у атшиљмез гокснивеђарг гонеђаргзиен
гоноицалугер уривко у инијовс
921  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ”3 аноз аксјиртсуднИ“ аналп
031  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ењешејР .01
131  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ењешејР .11
ударзи аз атејвас уњавонеми о ењешејР .21
231  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . авоналп хиноицалугер

:јорб екулдо инупод о aкулдО .82
441  .  .  .  .енидог .9002.21.82 до 90/3211-1-410-20

итсонжуд ацоишрв уњешејзар о ењешејР .31
адноф гонраргА аробдо гонварпу аналч
331  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . аниљејиБ енитшпо

атакејорп ењариснаниф аз салго инваЈ .92
ујчурдоп ан ајациту хинтетш виторп еброб
441  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . аниљејиБ енитшпо

итсонжуд ацоишрв уњавонеми о ењешејР .41
адноф гонраргА аробдо гонварпу аналч
331  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . аниљејиБ енитшпо

хикснидалмо ењариснаниф аз салго инваЈ .03
541  . аниљејиБ унитшпо аз асеретни до атакејорп

хиначвон ањећширок уничан о мaргорП .51
адохирп увонсо ан хинељпукирп аватсдерс
331  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .аданкан хиндов хинбесоп до

улејдопсар аз ејисимок уњавонеми о ењешејР .13
амињежурду и амајицазинагро аватсдерс
641  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  инидог .0102 у
акинливарп енејмирп уничан о aкулдО .23
нав адар амивејачулс минбесоп о
741  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .анемерв гондар гонводер

АНИЉЕЈИБ ЕНИТШПО АКИНЛЕЧАН АТКА
енвај укпутсоп уњапутсирп о aкулдО .61
431  .  .  .  . 01/)тол 1 2ц( 23-ПКС .рб агулсу еквабан
енвај укпутсоп уњапутсирп о aкулдО .71
531  .  .  .  .  .  .  01/41- ПКС :арфиш ,аводар еквабан

енитшпукС абжулс анчуртС - аниљејиБ енитшпо анитшпукС
1 аћивеђрођараК I артеП аљарК грТ
100-053/550 иворовД ,тсодалМ ПИ
АКАРЕЈМИРП 081

:ЧАВАДЗИ
		
:АПМАТШ
:ЖАРИТ

