
Ма озпоуџ Сапа 68. згау 1. 1аска 2. а и зТади за СЈапоушта 70 171 Хакопа о шпгти („51 
рјазик К5“ бг. 17/2019) атеког ТА “МА ТООК5 РЕТКОМТС“ 12. Веортада, Бш. Мћајја 
Рирта 102 “р8, РТВ: 100394710, та! бг. 17066307 дапа 30.12.2021. гофпе шугдије зједесе: 

ОРЗТЕ И8БОУЕ РОТОУАХЈА 

1. РЕЕрОСОУОЕВХО ОВАУЕЗТАУАХЈЕ: 
Роћр:зтуапјет з!апдагдпог иромога-рогугде о ршомапји (даје: Оромог) зуојт рогрбот и ше 
зуУЋ ршшка 17 Огомога (даје: Рштк) рогугдије да зи ти штисет оз1 Ор5н изјом! ршоуапја 
(даје: Орзн изјом1), рогугда о Фагапсћ! ршомапја 1 шпаргед рпртетђеп 1 објамђеп гоггат 
рикомапја ( даје: Ргортапа), да је Као 1 у! рште! 17 промога за 15 та прогла! 1 да 1ћ и се!озн 
рпћуаја, Као 1 да је прогла! за Такикапупт товиспозшпа ршпор 1 2дгауч(уепог озјригапја. 
Одгедђе омћ Орзић изјоуа Стпе зазјауп! део Проуога !гтеди Рштка 1 ТА “МТА Тошг 
Регтом16" Као ограшха(ога ршоуапја (даје: Ограттагог) 1 обауехијисе зи ха ође ироуоте 
зтапе, озшт одгедбт дећтзатић розебити рзапт игоуогот ШИ Ргоггатогт. 
Рте такђистапја Ороуога, Ограштајог тоХе џ зуако доба 1ттепш ор: зуојћ изћра и 
Ргортати 1 о (оте обауези рштшка и рптегепот гоки, ђе2 од!авапја и ргзапој Тог, па рарти 
1 фтивот (тајпот позаси 7арша, 30 Ршшк 1 Ограштајог зарјазпо Копзбашји да је рге 
гакђисепја Ороуога Ршшк о зупп емепшаћнп рготепата родајака 17 Ртоостата, и 
ргттегепогт гоки обауечгеп, рге га јисепја Ороога. 

О чтисајџи рочојапја гагИке 1теди рпјауе РштКа 1 12тепјепог ртефора Огоаттаога, пом! 
Ртортат зе зтаа поупп ргефовот 1 орбауегије Отратта!ога пагедић 48 Сазоуа. ОконКко 
Рштик пе обамези Ограштајога џ пахедепот гоки, да Но рпћуаја помоџетјет Ргоргат - 
ропиди, Оромог зе зташ а зрогагштпо газу тшп. Огвапгајог ршомапја је рге рогр уапја 
иромога, пропао рштика за ртаушпа, ро озпоуџ рагапсје ршомапја 7а зјисај 1пзојуел този 1 
паКпаде Чете. 

2. РЕГЈАУЕ, ОРГАТЕ ГОСОУОЕ: 
Рпјауи Рик дозгам а раатепит ршет Ш па (гајпот позаси 2арза Ш ршет е-тапа 1 Таква. 
Рик зе га ршоуапје тоХе рпјауш и зеф и, ортапсита, одпозпо 17дуојетт розеђишт 
ргозопта Огватгајбога, Као 1 и (ипзискип арепсјата Које шаји за Огоатга(огот 7ак сеп 
чвохог о розгедпој ргодај ршоуапја (даје: Розтедтик). Розтефик Кор пиф! па ргодаји 1 
ргодаје (шта ско ршомапје диХап је да и Ргортати ршомаовја ! Рогуга; о ршомапји пахпас! 
зуојууо џ Коте пазира. Рпјауа Рштка рочгаје рипомаХпа Када је рогугдепа ак исепјет 
Оромога, па паст па Кој; је Ргјаха истјепа, 1 пргаот акотасје џ уин од 50% од сепе 
агаплтапа, ако дгигасје шје ироуогепо.  Очгајак иромогепе сепе, ако дгигасје тје 
ивомогтепо, р1аса зе 15 дапа рге росека ршоуапја. ОконКко Ришик, џи гоки пе 12уг51 ирјаб  џ 
сејо5и, зтата зе да је ршоуапје окагао и зКТади за (аскот 12. Орзић изјоуа. 5уака џраја 
акотаспе уод! зе Као ирјага 7а зуе ршткКе, а пе зато 7а једпог одгедепог рштшкКа 17 Овоуога. 
Гак јисепјет Оромога, Ргоргат розтаје пјероу зазјауп део 1 пе тоХе зе тепјац, озшп ако 
чромогпе ч!'тапе 17п161о иромоге дгирасије, Ш, ако рготепе пазгапи ичјед мабе зе. ОкоНКо 
доде до оага Ш 1гтепа Оромога, окагпе одгедђе 1 1гтепе уаХе га зуе пауедепе ршшке џ 
Џевоуоги. 

Га бароутетепоз! ирјаје, тегодауап је дат ирјате, па гасип Огоаттагога 1: Розгедшка. Џ 
зјисаји пебјароугетепе ирјаје џи сејози, ауапопог рјасапја 11 рјасапја ргеочгајог деја иртаје 
атапутапа, Огватга!ог ршомапја то2е одичјан од Џгомога 1 таи падокпади и зКјади за 
таскот 12. оућ Орзић изјома. 
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3. ОВАУЕ ТА 1 РЕАУА ОКСАМТГАТОКА: 
- О Ороуоги, ознп изјира 12 Ргоргата, ипозе ве розебт хаћееу! рштшка, за Којта зе 15 исто 
Отратгапог зарјаз1о, 
- Тарјап згахтетпи геајпџи га ки 12теди иромогепе сепе 1 сепе ршоуапја, зла еце згагтето 
пејхугбепји 1 перогрипотп 12угзепји Оромога (даје: Зи епје сепе), ромодот Б]агоугетепе 1 
озпоуапе р1запе гекјатаспје - рпроога Рика, и зкјади за гакопот 1 омт Ор т изјомта, 
озит ако зи ргоризи и 1гугзепји Овомога пазга : кпмесот Риштка, Ш# зе рпразији (гтесет Пси 
које таје БИо пцооуогеп! перозгедт ргиХајас изјира и геантаси;! Ргоотата, дејоуапјет у бе зе 
Ш пергедулдетћ догадаја па Које Огваптга(ог пета шсаја 1 бе зи рочјеф се петхђеХле џргкоз 
ргштет, диХле раХпје 1 пекит детоип дЧогадајппа Које Оггатштајог тије торао ргедутден 1 

ртемјадан, 

- Рге ројазка па рш дозтам! ште, адгези 1 бгој (ејеГопа Токајпог ргедз(аутка, одпозпо Јокајпе 
агепстје раппега, а 17и7ето 1 ро робећт, адгези 1 бгој (ејебопа Огваштгагога 7а пиХпи ротос 
Рашки, 
- Ме одромага 7а изћаве ргиХепе РишКи од збтапе дгигћ Иса мап Ргогтата, 
- буе изтепе 1 био Које дгире угзје тТогтасја, Које зе га Ккији од оптћ Које зи задгХапе 
Ртогтати, Џроуоги 4 Розеђпот џироуоги 1 омшт Орзт изјоппа, пе ођамегији Огратгагога 1 
пе тори БИ озпох 7а 15сапје рпроуога Ш гекјатасј је рштка. 

4. ОВАУЕЛА Т РЕАХА РОТМКА: 
- Па зе дегајпо ирогпа, Као 1 зуа Пса 17 Џроуога, за Ртортатот, Орзт изјоуппа 1 
ФСагапајот  ршоуапја, да 1аакпе розебпе хаМеме Кој и обићпуасет објауђептт 
Ргортатогт, 

- Ра зат обехђеф! Такикаупе розе ршпог озтригапја, јег 14е пе ођехђедије 1 7а пјћ пе 

одромага Огратгагог, 
- Па рјап игомогепи сепи род изчјоупта, гокоупа 1 па пасп ртедм еп Огомогот, 
- Ра Ограттајоги бјароугетепо дЧозгам! (аспе 1 Котрје е родае 1 докштепта робтебпа 7а 
отоатгомапје ршоуапја 1 гагатије да оп, пјероуе 15 ргауе, ршјав 1 дг., 1зрипјауаји изјоуе 
одтедепе ргорта та пазе, !гапг те 1 одгед пе 7епије (ртатет, сапизка, запнат), топегаго! ! 
дгиг1 ргор:51), 
- Па падокпаф! Чеп Који рпеш перозтедишт ргиХаосита изјава 1 тести Исппа Кгзепјет 
такопзкћ 1 дгортћ ргоргза 1 омћ Орзић изјома, 
- Па Багоугетепо одтеф дгиго Нсе да штечо пјева ршије, Ограптхагоги пакпаф! чгуатпе 
(гозкохе, ргоџгтокомапе татепот 1 да зопдатпо одвоуага ха перјасет део ипромотепе сепе, 
- Па ђех офјавапја па Пси теза оргаудат рпрохог заор5!, ро ргаући им рлзапој Тогит, 
Огратгајоги Ш Нета пауедепт и ршпој докштептасу!, 
- Па зе рге хак исепја игомога, погине ргеко зајба Мимзтага ма зрођић розјома К. Зтбје 
(угу/у/ тазр.0оу 215) 1 па дгиве пасте, о епу јата 127. мзоков Ш штегепог па, 
- Па зе пајказтје 24 зага, ан пе гатшје од 48 зап, штогтп бе Код омјазсетћ ргедчаутка 
Огратгапога о (аспот угетепиџ ројазка 1 роуга-Кка за ршоуапја. 

5. СЕМЕ 1 ЗАРЕ7АЈ 0810СА: 
Огватгтајог ргодаје (шпанско ршомапје ро ргодајпој сеп: Која зе 15Ккахије џи јеф тчуепот 
1гпози. Ргодајпа сепа тоХе Би 1зкагапе и фтпапта 1 и чгапој уајш. Када зи сепе 15ка7апе џ 
збтапој уајш, а обгасип прјага зе угз) и фпагта рптепјије зе уатст зтедиј! Кигз фпага па



дап ирја(е. Сепе зџ Тоглигапе па озпоуи розјоупе роћиКке Огратга!ога 1 пе тови би ргедте! 
рпромога Рика. 

Џзјаве 1уугзепе и точтапчуи (Које гази џпаргед иромогепе 1 р!асепе) Рштк р!аса па ИНси 
тезга перозгедпот 17уг31оси изјире. 
Ргодајпа сепа 17 Ороуога задт/ зуе опе (озкоуе Кој; Спе пеодуоју део пеорћодап 7а 

теагасуји (шта скор ршоуапја 1 икђисије, ипаргед рпргепцјепи 1 објамјепи Котбтас:ји 
пајтапје дуе 1 убе изћира ргозеспор Куа ега, цоб Сајепог га да дезипасији ! објекте, 1 (0: 
зтезгаја, 1аћгапе, ргеуога, (гапзјеп, тедоупе изјиге ргедчаутКка па дезшаст;, рпргете | 

отрашгасје – ршомапја, ! Која је 15кахапа џи јеф ту уепот 17п0о5џ Кој; Ришик рјаса (даје: 
Зтапдагдпе изјире). 
Сепа агапХтапа пе ик исије, ако печјо дгиро тје розебпо промогепо (дађе: Розеђап пигоуог), 
(тозкоме: окајпор (штаПскор мофсСа, розебпе изјаве ргедуамтшка ограпга!ога, (штаиског 
аптајога, #аКкинапулћ ргоггата, КопЗсепја [еХа | К! 1 зипсобгапа, рпрам апја мага, шШагтса џ 
објеке 1 па тапеч(асјје, очригапја ршткКа 1 рш ара, из ва гоот зегутсе, Копсепја зођпог 
рага, Кита џгедаја, гектеанупћ, Јекагакћ, 1ејеГ опзјЈић 1 дг. изјира, гехегмастји розебпог зеф а 
п ргтемогпот зтедууц, (озкоуе зтечаја џ једпокгеуелој 5061, 5обе за розебпт 
кагаК епз ката (рогјед, зрга,, мећапа, БајЈкоп, #а), додаши ођгос! 1 дг. (даје: Розебпе 

извире). 
Розтедик пе омјазсеп да и шпе Ограштајога иромага розебпе изире Које т1аџ ргеду!депе 
Ртортатогт. 

Џајом1 Кој! зе одпозе па оз;уапуапје роризта 7а деси Као 1 па озгаје рородпоз! Које зи розебпо 
даје и Ртоостати одгедет 5џ од перозтедић ргиХајаса изига 1 1912 (гтеба (штаси ге ткиупо 
(прг. 7а деси до дуге годте зтагози, гејеатап је Кајепдагак! дашт, Када деје памгзауа дуе 
водте и одпози па дап росе а ршоуапја, а пе дат хакђисепја исомога). 10 зјисаји роотебпо 
пауедепе зтагози Ришика, Огвапттајог шта ргахо, да парјан гази ки до рипе сепе ршоумапја. 
Џ сепи гази иК јисеп 1 Огратгајог пе тоХе ЊЕ одроуогап РштшкКи, ха Такинанупе 1 пакпадпо 
1хмтбепе извире, Које 17уг51 1 парјап то-ратпег, одпозпо, перозгедп! ргиХајас изјига, а таи бе 
ртедутдепе Ртортатот Ш Розебпшп ивоуогот, Као 1 ха ибезсе Рштка па зромзкит 1 дгигт 
зјободитт | акпупозшта. АКо и пагхласепот токџ, Рштк рапштт ршет пе обђауези 
Огвапгагога да одизтаје од Оромога, зта!та зе да је заојазап за поуот сепот, а 10 тоХе бш 1 
Ктог 1угбепи џирја. 

6. РКОМЕМА СЕМЕ [ РЕАУО РОТМКА МА ОТКА2: 
ЏМкопКко Рашик Багоугетепо окаХе ршгоуапје (од 90 до 45 дапа) - Огратгајог шта ргахо па 
пакпади истјетћ адтиттанугћ (тобкома. Ограптагог тоХе таћеуац роуесапје ироуогепе 
сепе рге росека ршоуапја ако је пакоп хакђјисепја Џроуога добјо до рготепе џ Кигзи 
гагтепе уаћше, Када је сепа 17тахепа и Фтпапта 1 [0 одтаћ ро загпапји да је добо до 
ромесапја сепа од чтапе 17углоса изјира. 7а роуесапје проуогепе сепе од чтапе Огратгапога, 
Раиштк ппа ргамо да: таћ(ема татепи 7а зИСап Ргортат ђег. дор1аје 17 ропиде Огратгајога Ш 
тое ршет раапор окаха газктин промог бе. пакпаде Чеје. Ако п ргттегепот току, пе 
диХет од 48 за, Ришик разаппи ршет пе обаези огвапха(ога да рпћуа(а ртотепи игоуогепе 
сепе, зта та зе да је газу тио Оромог. Макпадпа зтепја сепа Ргогтата пе тоги зе одпоз 
па уес хакђисепе Џромоте 1 пе тови БШ озпоу БПо Какуог рпроуога Ршштка ргета 
Огватгаоги. 

7. КАТЕСОЕТТАСЈА Г ОР18 08 СА:



Чуе изјире пауедепе џи Ргортати родгахгштемаји збапдагапе и5јире ргозеспор Куашеја, 
џођксајепе 1 зресепе а одгедепе дезипастје, тезја 1 објек(е. Џ зисаји да ршшк 2Хећ пеке 
изтре уап Ргортата, о (оте тога хак јисши Розеђап игомог. 
Огратгајог пе одроуага га ор:зе изјира и Кагајозта — рибИкасјата 1 па меб-зајоунпа 
Розгедтика 1 перозтедић ргиХајаса изјира (прг. ћогеја, ртехоика 1 дг. Иса), озт ако Рштка 
је 12леио џршпо па 15е. Огратштајог одроуага зато 7а ор1зе изира задгХапћ и зуојта 
Ргортапита, одпозпо па зуот међ заји. З5теајп! ођјек! 1 зтезајпе једиисе, ргеуохпа 
згеди!уа 1 дг. Озјире, орзап! зџ ргета зи2ђепој Кагевопасћ! дописПпе 7епује и угете 
објау ђуапја Ртортата, газа 5џ 1 пи џрогефуј ро дезипасјата, ра т1 џи окупи 192 
дезИпасјје. Таћгапа, Коптог 1 Куајне! изјире хау1зе ргемазћодпо од сепе агапутапа, 17абгапе 
дезипас!је 1 Ка евопхас!је, одгедепе ро јокати-паслопајапи ргортата 1 уап падгога 1 ипсаја 
зџ Ограпт7ајога. 
Рашт росека 1 аугзека ршоуапја шугдеп Ргоггатот, пе родгагитема сејодпемт богамак 
рштка и зтечајпот објек, одпозпо дезипасу1. Мтете ројазка 1 дојазка ршткКа 1 шазка 1 

дазка риштка 17 зтеајпор објек!а, ичјоу еп је ргоседигата па отапетт ргејалта, зјапји 
па ршем шта, дог“ојата пад!ехтић ма, (ећијек ит 1 угетепзкт изјоушта Ш# убот зот, Које 

торги да исл па угете ројазка амтопа 1 дгирор ргемо7пог зтедз(а па Које Отваптгајог пе то2е 
ансац, 1е хбог (ова 2а (акуе чЧисајеме Огваптајог пе зпоз! одроуогпоз!. Ргу! 1 рочједпј дап 127 
Ргортата зи ргедми дел а ршоуапје 1 пе родгагштемаји богауак и ћојеи 1 тезџ 
оргеде епја - уес зато огпабамаји Кајепдагзку дап росе-ка 1 хаугзека ршомапја, (ако да 
Огватгтајог пе 5поз1 одвомогпоз! 2ђог Уебетпјер, поспор Ш гапор јшагпјер Теја, шазка џ 
зоби џ Казпт уесетпјип Сазоупта, паричапја ћогеја џи гапшт јшатупт Сазоу та 1 з!спо. 
Та амто агапутапе, игомогепо угете росе ка ршоуапја је зазгапак ршткКа па аетодготи, Која 
је пајтапје 2 Саза гатшје и одпози па ргуо објамјепо угете ројетапја, од чтапе ам1о- 
котрапје. 1] зјисаји ротегапја пауедепор угетепа ројегапја амјопа, Ограпта(ог пе 51081 
шкакуп одроуогпоз,, мес зе рптепјији пастопајп! 1 тедипагодп! ргор1 17 ођјазн ам1о- 

заобгасаја. Ро ргауПи одјахак – дојагак, ројегапје - чјефапје амтопа, код сапег Јегома је џ 
казп т месетпјит 1 тапип ји(агојут Сазоупта, 1 ако је прг. ођехђедеп ироуогепт росе 
таугат обгок и ући 1727. “"Ћадпог обгока" џи зтечајпот објеки, зтата зе да је Оромог џ 
сејовн! 12угзеп. 
ОИзтире (имаПског уофса, ргапоса, Јокајпог уофса, аптапога 1 Јјокајпор ргедчтаутка пе 
родгатштеуа пјћоуо сејодпеупо 1 Копипштапо рпзизуо, мес зато Копгак! 1 пеорћодпи-пиХпи 
ротос Рики, ро џпаргед и(угдепт (етитта репоф Спог деХига уа, објауђепћ па орјазпој 
таби # па дато рикјадап пастп. Гозпиксје 1 пршчима омјазсепог ртедчаутка Ограптгагога 
(розебпо и ме за угетепот ројаака, ртехотот, зтезтајет, хакопзк ит 1 дгашћ ргорпза), 
ођамегији Ршшка, а перпдгХауапје ротепшћ татиксја ргедзгау ја ромгеди Огомога, 1 зуе 
емеп ај пе розјеф се 1 чети и (акуот зисајџи, зпоз! Рик и сејо5н. 
Ртотепа Ш одзшрапја роједтић изћига, Које па5џ ргопгтокоуапе уођот Ограттајога 51 
догмођепе, икоНКо зе пе одгаХауаји певаНупо па сејокиртш Копсерг промогепор ршоумапја. 
Окопко 17 памедетћ галора, Је Ш ргемог, (геба да биде ргтетез(еп па дгцв1 аетодтот Н тезго, 
Огратгапог је диХап да ропиф! Рштки дгирј одроуагајис! ргемог, до окопсапја !ш158Скор 
ршоуапја, бег. доданић (гозкома ха Рштка, Као 1 да 1зр1ап емепшајпи гахИКи џ сеп! 1теди 
овомотешћ 1 ргиХетћ изјига /Сап 103. 107 Р/. Огватта!ог зпоз1 зуе !тозкоуе аКегпанупор 
ргемога пајтапје џи узаин хогле капе 2. Кјазе ргехога. 
Кад тесе Исе чира па течо Иса, Које је гехегу1зајо одгедепи (па ски изри, Огвапттагог 
па ргахо па пакпади 7а пазгаје ротеђпе !гозкоме ртотепе. Риштк 1 Исе Које з!иара па пјегоуо



тезјо зондато одроуагаји 7а рјасапје иромогепе сепе ! гозкоуе татепе рштшка. Огватшгајог 
песе рићуан  гатепи ршика ако рготепа тје Бјавоугетепа, ако розгоје розеђт хаћем! а 
одпози па ршомапје Ш тије џ зкјади за гакопзкоти 1 дгарип ргаупот гершануот. 

8. ЗМЕЗТАЈ, 15НВАКМА Т РЕЕУ 02; 
8.1. течај: обауехпо пагпасеп и Ртортати ршомапја, за паротепот да: 
- Рштшк се Ђђш зтечеп и био Који зи%епо тезу оуапи зтечајпи једтиси и зтечајпот 

ођјек и оргзапот и Ргоргати, бе2 обдта па озобепози РшшкКа, Јокасуи 1 ро!о2ај објек!а, 
зрга! поз!, Билти бике, рагк та 1 дг. Ка(ак(епзиКе, 
- Зтечај Ршшика и објека! је, пајгтатје розје 16,00 ћ па дап росека копЗсепја изјире, а 
паричапје објек а пајказтије до 09,00 ћ па дап 7аугзе ка Ккоп5сепја изјире. РишштК пета ргауо 
па гећпдасји 7ђор затоуојпор, одпозпо, зуојот Кпукот 17агуапор роугетепор Ш 
ртемгетепог паризгапја зтезајпог објекта, т1 па сепи ћогејзке изтире, т па сепи ргемога, 

- Ттокгеуе пе 1 Се! уогокгеме те зтеајпе једиисе (зобе, зид 1, араштапл 1 51.) одгедији зе и 
зКади за Кагегопгасјот :! ргоршта дЧописПпе хепује.- Еппкстоптзапје Кшта шгедаја џи 
зтечајпит објекшта гаг си је ро деспасђата 1 објекта 1 пе родгагитема пергек!дап тад 
15[е 24 саза, 
- Ограттајог пе одромата Ришики 7а Че  пазгаји 2ђор пјегоуор перобоумапја хакопзкћ 
ргорлза, ргоргзашћ ртауПа 1 обКаја шугдетћ од чтапе ргемохтка, ћојгеНјега 1 дгирћ 
перозгедтић ргиХајаса изјига, 
- Макоп огростпјапја шта скор ршоуапја, а бог 1упепадптћ 1 оргаудатћ гагјова, ивомогет 
зтечај то2е зе Ђех зарјазпози Рипика хатепш зтезајет џ објек(уи 15[е Ш убе Кајевопје и 

игомогепот тези зтезгаја па (еге! Ограптгакога, а зте%ај и објеке пе Кагеропје тоје зе 
ут и7 зарјазпоз! Ршштка 1 роугасаја тахиКке и сеп! згахтетпо зтапјепој Кагеволу 
зтезгајпор објејка, 
- Ршик ргеит та обамехи џрогпамапја 1 родомапја ргауПа ропазапја и зте ајпот објекш а 
пагоспо па: деропоуапја 1 Сиуапја поуса, дгаросепози 1 угедтћ 5 ап, шлов ћгапе 1 ртса и зобе, 
розгомапје геда, зтечаја 1 париапја зобе и одгедепо угете, бгој озоба и 506: 1 дг., јег 
Огоаптгајог пе одромага 7а Че!е пазгаје ро [от озпоуи. 
8.2. 1аћгапа: обауехпо патпасепа п Ртогтати ршоуапја, за паротепот да: 
- Кагпомгапоз,, Ккуа тег ћгапе 1 зегмтза 15бгапе, 7ау51 ргејеХпо од маате сепе агапутапа, 

кагеропје објекта, дезипасјје 1 1окајић орђсаја бе обзлта да | је ичилуапје ро рппстри 
заторозјилуапје Ш розћилуапја (тетија), 
- Озава АП тече 1 ЂПо Која дтира, родгагштеуа изјаве ро теегпшт ћогеј акт ргауШта, ! 
пе тога 6ш деписпа ти окупи 15[е Кајесопје па 1510] де пас. Ограпттајог је џрогпао 
Рика за задгХајет АП тејизтуе изјире и р1атепој [огтл, 
- Рогисак, ако дгирас је гђе пагпасепо џ Ргортати, родгагитема Копшпеп(ани догисак, 
- ЏкоПКко је рорипјепоз! Караснеја џи ћогепта 1з род 30%, торисе је да зе штезјо изјисе 
заторозиЛуапја изћои 1ћгапе 1туг4 розииуапјет, икоНко је ртедудепо Ртогтатот 
ршомапја. 
О зтечајпот обје и зи 1депи ст изјом1 1аћгапе, бе2. обата да Н ро Ороуога ршији деса, 
згапја Иса, Ш Пса за розеђаштп рошеђата. (О зисаји, да па Пси теза, Раиштк за перозтедит 
ргиХаосет 15ћгапе розПопе дгирасу! досоуог Ограттајог пе зпоз; пкакуџ одроуогпоз! 7а 
1хмгбепи изјири 1зћгапе и зКјади за ит довоуогот. 
8.3. Ргеуо2: Ако дгирасје таје розеђпо промогепо:



- Ргемо2, 1 (тапзјеп ођамјаји зе зфапдагдапт (#ипзнСкт ашобизта Ш агар згеда тупа, ртета 
ргорз шта 1 Кктепјипита Кој маХе и хепиј1 и Којој је гертитоуап ргехожхик Кора апраХије 
Огватгапог, 1 рптепјији зе ргор:и, рппстр 1 ргауПа одгедетћ од чтапе ргемогтика (прг. 

ргемо2 џи Био Кот ргеуогпогт зтедв уц пе родгагштеа пштепзапа зеду а, пш икђисеп обгок 1 
ртсе сокот ригоуапја, #д.). Рашштк шпа обамегм да рпћумап зуако ропџдепо тез!го џи ртехогпот 
зтедзћуц, 

- Огратгајог 1та ргахо да 7а ргемо2. апраХије зуе Проуе (пас кћ ашобиза Кој! 1зршпјамајџ 

изјоме ргедутдепе ргоргашта (ашођиз Ш доџбје дескКег), Као 1 дгива ргехогпа згедиуа, ако 10 
окојпози изјом јамаји, икоНКо зе апраХије пит-биз ро(тебпо је дећтза бгој зеда та, 
- Да мгтете уожпје, п ашобизта ти и прогтеб! 1оајећ, от, икоНКо (0 те одобгепо. Рик 

је диХап да зуџ пачја а Че зуојот пераХпјот и ртехогпот зтедч и падокпаф па Иси тезта. 
РишкК је диХап, да рге рша ргомеп 1 изавјач! зуоја Испа 1 ршпа докштепа 1 ријаг, а и зјисаји 
џчосепе пергау Поз! обамез! уофса/ргапоса ршоуаија, 
- Рштшк шпа обамега рптегепор ропазапја и ргехогпот зтедатџ 1 робоуапје зобгасајић 

ртораза 1 ргаупа о ргемоги рштка, а и зиргодот Ограттајог шта ргауо да за пе рппи па 
ртемо7, Ши рпзизуџ ронаје идаји 17 ртеуогпор зтедо а 1 дат ргемог. до одгед:; а песе и 
обамегха Огразптга(ога. ОкоПко Рштк бог идајамапја 17 ргтехогпог згедчуа, одичгапе од 
ршгомапја, рптепјтуасе зе зкаја обкага 17 (аске 12. Орзић ичјоуа, 

- Ршшм ргауас, раџе, теча 1 диЛпе пућомор (ајапја одгедије уоф /ртаШас - уогас. 
Мод бС/ртаШас -уогас шта ргахо да, бог пергедуа ућ, пе фежић Шш бегбедозпозић 1 5 иСсић 
окојпоз!, рготет гед хоХпје, Шпетег рша, Ш гедозјед обпагака Јокајтата. - Ршшк је диХап 
да зе рпдагХама причама уогаса Ш уофса/рганоса ршомапја (диЛпе раџге 1 51..), 

- МеизКјадепоз! ИСстћ родагака дашћ Огватга(оги за родастпа џ разози Рштшка (пепа 
рштка 1 дг.), тори ипан 7а розчјефси 1зр51уапје поуе амтопзке Капе, и2. !гозкоуе Ш сак 
ргогјазепје Капе пегевшатот, ха Ма розјефсе зпоз Ршшик. Ришик је одроуотап 7а зуоји 

амтопзки Капи од пепшка Када ти зе шта! па аегодтоти Ш и арепсуа. Ме розгој; товиспоз! 
1гдамапја Чарнкаја амтопзке Капе, Као т бога по Капе. Ршштк и сејози зпозл розјеф се 
пјћомог сибика Ш пезгапка (окот ршозапја, 
- Амтопзке 1 розебпе ргемогле Капе маХе зато па пјита пагпасепт да штита 1 угетепипа, 

- Ргеуо7. Рштка махдизтит, Хејег и СК т, тога кит, геспти 1 јехегтак т ртемогтт зтеди у та, 

обама зе 1 фатекша је одромоглоз. омћ ргемохика, одтедепа и зК]ади за ргорлашта 1 
обсајппа,„којипа зе гесги!зи ротепше угуе ргемоха, 1 уап шсаја 1 одоуоглози 51 
Огватгапога. 

9. РОТМЕ Т8РЕАУЕ, ;Х ОЕАУЗТУЕ М 1 7АКОМУКЕ РЕОРТ8Г: 
Рисик а ршоуапје и 1позгапчуо тога штаб аХеси ршпџ 1зргауџ, за токот маХепја јоб 
пајтапје 6 тезес!, од дапа хаугзека ршоуапја, 1 џи гоки дочауш Оггаттаоги !5ргаупе 1 
котр!јеше ротеђпе родае 1 докштета 7а добђапје мте, иконко 191 рпбамђја Ограттатог. 
5ижђетшк арепсјје Ограпгајога, пт Розгедика, пе омјазсеп да шугдије маћапоз. рштшћ 
1 а4гаћ о 1ргауа 1  докшпепаја. Када Ограпгтајог розтедије и рочирки родпобзепја 
докитеп(асје, 151 пе рагатије добђапје м1хе, пи! добцапје м,те џ гоки 1 пе зпоз! ткакуџ 
одвомогпоз! 7а пејзргаупоз! ршпов 1 дгиотћ докитета Ш ако рортатспе уја5и 1 птиогастопе 
зе пе одобге шагак, тапги Ш дај! богамак Ришики. ЏОкоНко Ршшик, ха угете ршомапја 
1трибт рите 1зргаме 1 ти биди икгадепе, диХап је о зуот озки Бароугетепо ођехђедш 
поуе 1 зпоз  зуе еуепцате Чете рочјефсе ро (от озпоуц.



Ршштик је диХап игоуопи! Розебпе џизјире уетапо 7а пјероуо 7дгауч(уепо запје, Као прг. 

зрес епа 1аћгапа, Ката (епз ке зтечаја #д., гЂов ћготспе ђојезн, ајегрје, туаћанета 1 дг., 

јег и ртопупот Огратгајог пе ртепт та пкакуџ розебпи обахмега, одрохотоз! т Зе ћ и ро «от 
озпоуџ. 7а ршоапја џи хепђе, и Којшпа уаХе розебпа ргауПа, Која обићуа(аји орахехли 
макстас и 1 пабауки одгедетић докитепа(а, обамега је Рашка да обам1 ротебпе макстпастје 

1 обегђеф! одоомагајисе рофугде о оте, 1 да и чисајџи еуепшајић розчјефса зат 51051 
одроуогпоз! 7а Зећи. 
Раш к је диХап зет ко родома  саппзке, деу12ле 1 дг. рторће К. Згрђе, ап ић 1 хетађа џ 
којшта ђогамл, (е и зјисаји петориспози пазгаука ршоуапја, одпозпо богаука 1 зуера дгирог, 
зуе розјефсе 1 (гозкоме зпоз зат РШШИК. 

ОкопКко зе ршомапје пе тоХе теантоман 76ог ргоризја РшшкКа, уегапо 7а одгедђе оуе таске, 
рптепији зе одтедђе (аске 12. Орзић изјоза. 

10. РЕТТ ЈАС: 
Розебпо зе прогогама Ршшк да: Ргеуо7. ршјава до одгедепе (едпе, Који одгедије амо 
ртеуодик, је Безрјафап. Убак рг јава Ршик рјаса ргета уаХестп сепата ргемогика 
пагпасепт и Ргтогтати ршоуапја. Ттапзрог. зресјајпог рпјава од аегодгота до ћогеја 1 
пагаа је 1 јистма обамега РшткКа. Ма зупп аегодгтопита зе рптепјији розебпа ђехђедопозпа 

ртау а џи ме21 за гистт рт јарот, (е ртерогисијето 7а у!5е ттогтасјја да зе Ришок ит огтп15е 
па аегодтоти Моја Тезја и Веортади па (еЈетоп 011/ 209- 4444 11 међ зај(а: уулуђер.аего. 
Чуеје 1 рибнак рг ара па Теоушта, Ришик је диХап да рпјам! ђе2. одавапја па Нси теча, 
падеХпој аегодгот5Ккој 51261 7а 1хвиђђјет рт јаг, јег амо Котрагје ро ргаупи одбђајџ 
пакпади ако гаје рорџијеп 1 ргеда  Гопишаг га рпјауџ Чеје. Ршшк шпа обауеги да ргам 
вибнак, обесепје # пезгапак ршјара, џ (оки рша, ргедчамтки Ограп1га!ога. 
Код ргемога ашобизот, Рик тоге ропен 2 Котада рг јава ро Копзтшки зе а, 1 ргедан 
ва омјазсепот Пси Ограшгапога. Песа до дуе водте петаји ргауо па Ђезр!а(ап ршар. Риџик 
је диХап уоф! бпги о зуојут зуагта ипебт и ргехогпо згтедчуо ст рошјаг), о дамапји, 
одпозпо ртеџстапји ршјара ргедајог омјабсепот Пси ргемохтика, одпозпо ипејот и 
зтечајт објека!. 5уа зуоја ргама ро пауедепот, РштшК озгуагије Код, одпозпо, розгед уот 
Огватга!ога ршоуапја, 1 фтекто од ртеможика, ргиХаоса азјире гте аја Ш озтригапја, а 
ртета маХестт тедипагодпнт 1 дотабшт ргор:ашта. Ртепоз ртшјарва од теза рагктапја до 
зтечајпе јефтсе је обахета Ршпика (ргемог се и Чо је торисе БиХе зтечајпот објек у). 
Га тађогамјепе чуап и ртехогпот зтеда уп Огратгајог пе зпоз! одроуогпоз. 
Озшт Код патеге 1 отибе пераХпје, Ограттајог пета шкакуџ одроуогпоз! га зКиросепе 
ргедтеје, Кој! зе об по пе позе за зобот, 1217е Када је 11610 ргеихео ргедтете па симапје. 
710 зе Риштки пе ргерогисије, да па ршоуапје позј угедпе ргедтете, а и зирголот да 151е 
ртеда игедпо па Симапје Ш да 'ћ позе за зобот. 
Рио! Ршшка је да мађуо оглас зуој р јаг за Испит родастта, 1 да Нспа докштеп«а, 
зап 1 угедпоз! пе очјамђа и рагитапот ргехопот зтедафуи, јег Ограпгајог пе одроуага а 
пјћом пезјфапак. Ртерогисије зе, да зе докштета, Пајо, угедпе чуап, (ећиек! татштепи 1 

тефКкатепи, позе 15 к исто и гиспот ршјави, а рикот богаука 1912 деропији џ зег, ако је 
торисе. 
Риник ипа обамехи да рпјам! вибнак, очесепја 1 пезјапак рг јава и (оки рша, ртедч аут ки 
Огватгапога. 

11. РЕОМЕКМА 1 ОТКА7 ОСОУОКВА ОР 5ТЕАМЕ ОЕСАМЛАТОВА:



11,1. Рге росе ка ри(оуапја: Ограпга(ог тоде уг5 12тепи Ргортата ршоуапја зато ако 5џ 
1утепе ргоџхтокомапе уапгедиши окојпозшта Које Отграптајог ршомапја шје тогао 
ртедмтден, 1ђес! Ш обЈоп. Ттобкоме Кој! зи пазтаћ изјед 17тепе Ргогтата зпоз! Огоаптхатог, 
а зтапјепје !гозкоуа де и Колз! Рштшка. Хатепа иромогепор зтезгаја тоХе зе уг зато 
пробтебот објекга 191е Кагеропје, Ш1 па [еге! Отрап7а(ога, пробебот објек(а у15е Кајеропје 1 и 

попоуотепот тези зтезјаја. АКо зџ џи Рторгати рш(оуапја !тугзепе ђБипе !ттепе ђег 
оргаудатић галора, Отгаштајог ршомапја тога џи сејози угап  опо %о је рптио од Рштшка, 
кој! је гбог (ова одичтао од ршоуапја. (41.879 200). 
Огватгагог 1та ргауо газкупин Ороуог џ зјисаји: 

- Медохојпор бтоја рпјамјетшћ ршшпика, обамехпо пахпасеп џ Ргоргати ршоуапја, род 

изјоуот да је РшшкКа о (оте ођауезПо и гоки 17 Ргортата ршоуапја рге росе ка (шта скор 
ршоаопја 1 
- Х5ор петориспози 1зрипјепја игомогић обауега 7а Кој; пи одроуотле проуоте запе, а 
које 61 да зи розгојаје џ угете објаууапја Ргортата, БНе оргаудап галор Огратштгаоги да 

Ртортат пе објауђије 1 Оромог пе ак исије, 
и2 обамеги да РишиКи 12у131 роугасај иргасетћ зтедзјама пајказтије и гоки од 15 дапа од дапа 
огкага. 
Џ зисаји рпћуасапја поуог Џромога, Рштшк зе одпсе БПо Ккакић ропалуапја ртета 
Огратгапоги, ро озпоми ргтуођипо 7ак јисепор роуога. 

11.2. Ха угете рш(оуапја: Отвапта!ог 7а угете ршоуапја, о Сети је диХап ђег. одавапја па 
пајроводтј! пас обауезии Рштка, хадгхауа ргауо ргтотепе дапа Ш заја ршоуапја, Као 1 
ргахо ртотепе тагзије ршоуапја 1 пеорћодпе 12тепе Ргортата, икопКко зе рготепе ичјом1 7а 
ршоуапје (рготепјеп тед |ејепја, рппидпо чје(апје, сиХуа па огтатсата Ш и заобгасајц, 
гаћуагапје пеков од Токашеја ргтедмфепор 7а обнНахак, рготепе и мтлот тедти, 

Бехђедопозпа зимасца, ејетепгагпе перороде 11 дгире уапгедпе 1 објекцупе окојпози 1 бе 
зе) бе. обђауеге 15 р]аје Зеје 1 Био Какуе дгиге пакпаде Рашки. О) пауедетт зјисајем та 
Ограшгапог зат 51081 еепшае дода те (тозкоуе 12тепе Ртогтата. 
ОконКо Ршшк отета зргомодепје ршомапја изјед ргибог 1 педоНСпог ропазапја, ђе. обата па 
17тесепи оротепи, Ограпг7аог тохе таћ!емаћ падокпади рпетјетћ ехепбџајић !гобкоуа. 
О чуисаји пазирапја мапгедић оКојшз5и ха угете ршомапја Које зе ипаргед таи торје 
ртеди дец, а Која зе тори родуезн род у: и зПи ((егопз скћ парада, уапгедпор чтапја, 
екзролдја, гагаге, ердепије 1 дгиве бојези, ејететате перороде, КИитавк изјом! 1 81.), ође 
ивоуогпе ч'тапе птајци ргауо газкутиц Оромог, рп Сети Огоаттагог шта ргауо па загпе 
одпозпо истпјепе (гтобкоуе 1 ођахеги р1асапја ројоуте ргемохтић (гозкоа роугака РшшкКа. 
Огватгатог пе ртеплта пкакуп одруогпоз! ако Ршшк одбђе ропидет ромгагак ођегђедепшт 
ртехогпит зтедв уот. 

12. ОТКА ОСОУОКА О 5ТКЕАМЕ РОТМКА: 
12.1. Рге росе ка ршоуапја: Рик ша ргауо да одизјапе од ршоуапја, о Сети је диХап 
раатепо 1умези  Огратхајога па пат, Како је хакјисеп Ороуог. Раћшт ршатепор ошага 

Џроуога ргедзауја озпоу 7а ођгабип пакпаде Која рпрада Огоаттаоги, 17тадепе 
ргосеп ајпо ро зкаћ окага и одпози па икирпи сепи ршоумапја, ако Ргтогтатот тшје дгирас!је 
одгедепо, 1 10: 

ОИкопко Рштик БМагоутетепо огкаге ршоуапје (90 до 45 дапа), Ограптаог та ртауо 
пакпаае гато истјептћ адпиттапутћ ттозкоуа. 
10 % ако 5е ршоуапје огКате оа 44 до 30 дапа рге росегка ршоуапја,



20 % ако зе огкаге 29 до 20 дапа рге роса«Кка ршоуапја, 

40 % ако зе огкате 19 ао 15 дапа рге росегка ригоуапја, 
80 % ако зе отКазхе 14 до 10 дапа рге росегКа ршоуапја, 

90 % ако 5е отКаге 9 до 6 дапа рге росегКа ршоуапја, 
100 % ако 5е огкаге 5 до (0 дапа рге росагка ригоуапја Ш! и токи ршоуапја. 
Ггитето од паргеа пауедепор, рттепјгуасе зе зГедеса зКа!а оКата 1 10: 

а. код Ђтодктћ Ктгхгагепја- 
5% а пајтапје 60,00 еит ао 91 дапа рге росетка ршоуапја, 
15% оа 90 до 45 дапа рге росегка ршоуапја, 

30% оа 44 до 29 дапа рге росегКка ршоуапја, 
50%0оа 28 ао 15 дапа рге росегка ршоуапја, 
80% оа 14 до 7 дапа рге росегКа ршоуапја, 
95% од 6 ао 3. дапа рге росетка ршоуапја, 
100% па дап ригоуапја, педо!ахка ШП одихапкКа и токи рита 

ђ, та гектеапут! одтог та ргеахкобк! игтаз,, пачауа и рттоф, даске 1 чгидепске ексКиггује 
ако 5е отКкахије кКотр!егап игоуог: 
5% ако 5е ршоуапје откаге до 120 дапа рге росегКа ршоуапја, 
20 % ако зе откаге оа 119 до 90 дапа ргте росегКа ригоуапја , 
50 % ако 5е отКаге да 89 дао 60 дапа рге росегКка ршоуапја, 
80 % ако 5е откате оа 59 ао 45 дапа рге росегка ршоуапја, 

100 % ако ве отКкаге оа 44 до рге росегКа Ш! и гоки ригоуапја. 
Ргтотепа проуогепор теча, дашта ршомапја, ргемохпог зтедаа, зтеЧајпоо објекта, 
зтезгајпе једттсе, педођђапје м17е, перјасапје ипомогепе сепе 1 581., та та зе одичајапјет 

ршика од ршохапја. 
Рик је и обауе21 Огвашгаоги пакпад ! зато з(уатпе, одпозпо истјепе !гоХкоме (тозкоме 
ртемога, зтечгаја, ограпхасјје ршоуапја 1 81.), икоНКо је до обкага до%о 7602: 
- 1гпепадпе Бојези Риштка, бгаспог дгира, деге(а, тод пе ја, бгага 1 зезте РштшкКа, изуојепка 

1 изуојјоса, зпт!ћ ршштка, бгаспог дгира, детега, год пе ја, Ђгаја Ш зезте рштка, изуојетка 1 
изуопоса - родуа ха уојпџ међи Ршшка 1 ејететате перогоде 11 уапгедпог з!апја 
гматсСпо ргорјазепћ од пад!еХпор ограпа тептје ршомапја. 
7 пауедепе зисајеме РшшкК је обамегап дочауш Ограпгатоги докаг Којпп зе оч(уагији ргауа 
17 гдгамз(уепор озтригапја ро озпоуџ рпугетепе зргесепоз! 7а гад (рогугди 17абгапог ЈеКага 17. 
објаз! оре тефсте, одпозпо обризпи Изи застопате 7дтауз(буепе изфапоме, Којот 5е 
пепо робугдије 17пепадпа бојез! 1 петориспоз! ршомапја), одпозпо штгћси, одпозпо роу 
га мојпџ уеХби. Ме тори зе зтатан оргаудапли талохтпа 7а обка7 Ш ргекта ршоуапја 
Рика, зГасајем! Јокаћић (егопзискћ парада, екерјодја, хагаге, ердепије 1 дгире бБојезн, 
ејететагпе перороде, КИитазка изјом1 1 81., ха Које гаје ргорјавепо уапгедпо ч!апје од чтапе 
падједлић дг2аупћ огвапа дописИпе Ш 7етије ршоуапја. 

Тупепадпа бојез! родгагштема од ч'тапе омЈабсепог Текага шугдепо 17пепадпо 1 пеосектуапо 
обојјепје, одпозпо шекнупи ђојез; 11 ограпзка рогетесај, Кој пачјапе розје хаК исепја 
иромога о ршомапји 1 те и ме21 за, пи! је рочјефса пеког ргтећодпор 7дтауч(уепог чгапја, а 

(акуе је рпгоде да 7аћтема Тесепје, Богамак и бонист (ћозрпангас и) 1 опетооџсаа росетак - 
коп5сепје ипомогепор ршомапја. Ограштајог, пи Чисаји да Рштшк ођехбефш одвомагајиси 
гатепи Ш рак гатепи 17уг51 зат Отраттајог, диХап је Ршшки 1мгаш роугасај џргасепћ 
згедз!ауја и икирпот 17пови, ро одбики зато зуапић 1 истпјетћ !гозкома. Огратгтапог је, џ 

зГисаји хатепе Рштшка, обахехап да за поупт рштшкот 7ак ис! Оромог.



О зисаји одичапка од ршомапја, Које је рокпуепо ронзот озригапја, РишиК зуоје ргауо 
оч'уагије фтеј по од очригауаса. 
Код одичгапка од Оромога, Риштки зе пе угаса 17108 рјасеп Ограшгагоги 7а розтедомапје џ 
добуапји м17а, Као 1 рјасетћ 7акопојкћ 1 дгогћ ођахега. 
12.2. Макоп огродијапја ршоуапја: ОконКко хбог обкага ршомапја, Рик зуојот кпмсот 
пе 15копз!  пеке од игоуогепћ изуоа, Огоатгтајог се рокизан да од дамаоса изјира добце 
пакпади па тпе пејзкоп сет изјира. Оконко ти дамајас изјира пе угап поуас, Рштк пета 
ргауо па роугасај одроагајисео деја сепе, пејзкопсепор ршомапја. ОкоПКко је џ рнапји 
Бехпасајпа изира 1 угедпозчћ, Отраттајог зе озјођада оуе ођамехе. АКо зе Кпмеот 
Огратгајога пе обама хпагап део ичјира Кој! зи шугтдет Огоуогот, Ограттајог је диХап да 
зргоуеде одгедепе ртехуеппупе теге, како 51 зе торјо пазјау Ш ршоуапје Ш да ропид! Ри Ки 
дгире одроуагајисе ичисе, до окопсапја (што иског ршохапја ђе7 доданић (гозкоуа 7а 
Рика, зуе и зкјади за !аскот 14. оућ Орзић изјоуа, пе Фтајист очаја 7акопзка ргауа 

Риштка. 

  

  

13. ОЗТОСОКВАМЈЕ, ПЕРОЛТ 1 САКАМСЈА РОТОУАМЈА: 
О сепи ршоуапја те икисепо ршпо озгошгапје. Огтватта!ог заме је 7аК јисепје очригапја 
Које тје хакопот обамехпо 110 очригапје ршпе одроогпозн, 7дгаучфуепо озригапје 1 
озчригапје ргопу пегрода. Окопко Ограшгалог 1 Розтедик пиде ршпа озригапја, гаф! зе зато 
о розгедомапји. Џоомог о очрштапји зе хакђисије, зато 1ттеди Ришика 1 очригауајисе 
Котрапје, коте зе ехепша т хаћеем! фтеК по присији. Ттеба да ргоспаје изјоуе озтоцгапја 1 
ођамехе 17 иромога о очјршгапји. Ртепије озтригапја т5џ зачамт део сепе ршоуапја 1 
дЧозремаји одтаћ рп хакјистуапји ироуога о озоџгапји. Рограуапјет Огомога, РштКк 

рогутдије да ти је т!огпизап 1 ирисеп па обехђедепје, ракега ршпог оз1ригапја. 
Раке! ршпорг очтригапја пе рокпуа ођауехпо 7дгаучтуепо озтригапје, (е зе РштКи ргерогисије 
да 140 зат ођехђеа, јег 10 то2Хе БИ га2јог да роргатспе ујаз! пе догмоје даје ршоуапје 
да Ршшк тога зат рјан  7пасајпе (гозкоуе ехетџајпог Јесепја. 
О зКјади за одгедбата 2акопи о пати, Огратгаог шта Бапкагзки загапсђи Стеди Арпсоје 
Бапке 0042502002923 7а Ка!есопји Псепсе А џи ма од 30.000 еџга, Којот зе 7а зисај А) 
(пзојуеп(тозн Ограттајога ршомапја обегђедији: 1. (тозком пибпор зтезаја, 15ћгапе 1 
роугака РштшкКа за ршомапја и тезго ројазка џ хепуј! 1 позтапз(уц, 2. рогталуапја иртасетћ 
зтед јаја РишшкКа ро озпохи Оромога о Титан Скот ригомапји, које Огратгагог ршомапја тије 
теапгоуао, 3. ротаЛлуапја ирјасешћ згедз(амја Рштка и зисаји окагха ршоуапја од зтапе 
Раџика, и зКјади за Орзит изјоуппа ршомапја, 4. росалуапја гагике 1гтеди прјасетћ 
зтедујауа ро озпоџи Џромога о #штабскот ршоуапји 1 згедчауа зптенћ згагтето 
пе!хугзепји 1 перогрипот 17уг3епји из оса обићумасетић Ргортатот ригоуапја 1 7а з!исај; В) 
пакпаде %е(е обђегђедије пакпада Чете, Која зе ргоџхтокије Рашки пејзрипјепјета, де писти 
„зрипјепјет Ш пешедитт 1рштепјет обамега Огратта(ога ршоуапја, Које зи одгедепе 
Орбшт ичјомша 1 Ргортатот ршоуапја: 1. га робталуапје црјасетћ зтедзауа Рштка ро 
озпоуџ Огоуога о шпа Скот ршоуапји Које Ограшта(ог ршомапја тје геахомао 12. 7а 
роталуапје га: ке 1теди ирјасетћ зтедајама ро озпомџи Оромога о (шта Скот ршомапји 1 
згедујауа з12ешћ згагтетпо пејгугепји Ш перобрипот 17угепји изјира обићуасетћ 
Ргогтатот ршоуапја. Репод рокпса Дагапсјје ршоуапја је од дашта пјепор 17дамапја ра до 
таугзе ка (шта Ског ршомапја, одпозпо до ромгака РшткКа па игомогепо одтеф Че. Сагапајја 
ршоапја зе акта ђе2 одјарвапја, одпозпо и токи од 14 дапа од дапа пазјапка озригапор 
зјисаја разтепшп ршет па азосјасји АМТА5З Веогтад, Вај/капзка 28, (е1. 011/3629171, Е-  



  

та: апазч(дуега(„пе!. Ро!тебђпо је рштшк пауеде ргој игомога 1 тезјо ршоуапја, шттепа рштка, 

адтези Ш бгој (ејећопа ртеко Којћ ћ озчршгамас то7Хе Копгакиган Као 1 зуе рода Ке 1 докаге 
кој1 за рокебђш 7а шугфауапје итогака, обшта 1 мапи Чеје. (РшшК зуоја ргауа 7а пакпади 
Згеје озбуагије па озпохџ ргауозпапрпе 1 17угапе зидзке ргезиде, одпозпо, од уке АгригаХпог 
зида 11 дгирог уапзидзкор гебепја роозаскор зрога, и зКјади за оуџп Орбит изјоуппта). 
Огватгтапог обехбедије ПЕРОТ пи мааи1 од 2.000 емга, па Ффпагзкот гасипи розјоупе ђапке, 
ц ргопуугедпози ро зтедпјет Кшгзи МВ5. 

  

  

14. РОМОС, КЕКГАМАОЈА, ТИХВА 1 КЕЗАУАХЈЕ ЗРОКОУА: 
Огратгајог ршоуапја је диХап, да па ргодајпот тезџ м1дпо 1аакпе обахеЧепје о пасти 1 
тези родповепја текјатаајје, 1 да ођегђеф рпзичуо Иса омјазсепог 7а рпјет гекјатааја, и 
(оки гадпог угетепа. 
Огратгајог ршоуапја је диХап да ход! емдепсјји рт елтћ гекатасја, 1 да је сима пајтапје 
дуе водте, од дапа родпозепја теПатасце РшшкКа. 
Ршштк је обамехап ђе2 одјавапја па Пси теза оргаудат рпроуог заорзн Токаћтот 
ртедчаупки Ограптајога, а и ћипнп 5исајеупта ако оуај тшје епшпо _— доз рап, 
перозтедпот ргиХаоси изјире (прг. ргтемозтки, ћојеЦјеги 1 дг.), Шако Та Иса п1зи пауедепа и 
рит доките та, тек по Ограптгајоги. 
7а ротос, ће 1 дгире зјисајеме, Као 1 те атасје Ршшк тоХе Коптактан Ограттајога 
ртеко 121. бгоја +381646695879, +381113139169, Такза +381113116744, гадит дата од 
10 – 12 ћ, зибогјот од 10-12 ћ ро згедпјееугорзкот угтетепи Ш ргеко е-тапа: аса(футајоиг5.т5 
Та ћипе 1 зиСпе розирке робебпо је да РштшкК паеде бгој Џрвоуога, тезјо ршоуапја, пау 
зтечајпор објекфа, шпепа рштшка, адгези 11 Бгој 1Тејећопа 1 дг., ргеко Којћ зе – тоХе 
Ккоптакиган. 
Ришик је и ођауел да добгопатето загадјије и розширка ро гекКатас: ! га! гезепја ртобјета 
а рптетепот гоки и хам1апози од рпгоде гекјатасјје /од 24 до 48 зан/ (прг. Куаг ћАдега, 
пез(апак зтије Ш уоде, 1озе ос ссеп араштап 1 дг. педоз(аст) 1 рпћуан ропидепо гезепје Које 
одвоуага ирохогепој из]и21. 
Ако иггок геКјатасје пе о Топјеп па Пси теза, Ршшк за ргедчауткот Огоатгабога, о 
коте зачгауђа ртзапи рогугди џ дуа рптетка, Који ође чтапе застјауаји 1 роћрзији. Рик 
гадггама једап рптегак оуе рогугде. 
Гокаћт ргедзјауптст, петајџи ргауо да рпглаји бПо Какуе хаћеуе 7а пакпади, мес 15 јистуо 
Огвапта!ог. 
Риштк пе тоХе да хајћјема згагтетпо зпепје сепе, газкта Огомога 1 пакпади Зеје, ако 
пезамезпо 1 па ргортзат пас!п ргоризи да па Иси тезта, Бег од!арапја 1 Бавоугетепо ођауези 
омТабсепог ртедз(амтка 1 Отратга(ота о педозгастта 12теди ргиХепћ 1 иромогетћ изига. 
ОконКко педоч!аст таи оКЈопјеп! па Пси тезја, РшшкК је обауехап џ гоки од репаез! дапа од 
дапа 7аугзе ка ршоуапја, одпозпо и гоки од (пдезе! дапа од дапа шута уапја „педозгагака“, 
дозгам] озпоуапи 1 докитетоуапи гекјатасји (рзапи гекјатасји па Пси тезга, гасипе о 
рјасепит (гобкомшта, хаћеу ро угуата петтугзешћ изјиса, Спјетспо Копкгентомап 1 
КкуапКкомап џ одпози па зуаког рштка ропаозоћ, зуедоке 1 дгире докаге) 1 хамема 
роугасај таи ке и сет 12теди иромогетћ 1 петгугзетћ, одпозпо де таспо 17угзетћ изјига. 
5уак! Рак рограаик ЦОроуога, џи зуоје шпе 1 џ шпе Нса 17 Оромога, # Иса за игедптп 
рипотосјет 7а 7аз рапје, теКатас и, родпоз! ројефпаспо, јег Огратгајог песе гат тата 
ртирпе рпроуоге. 

 



Рохе по је да гекјатасцји Ришик дозкам! џ рзапој гогт1 па адгези Огоаттагога и Веортади, и 
Рријемаг Мтћајја Рартпа бг 102 ур8в . 
Рик гпоХе да 1хјам! геКатасти изтепо па ргодајпот тези рде је гајио Џроуог о 
ригомапји, одпозпо дгарот тезти Које је одгедепо 7а рпјет теКатастје, ејеК топ т ри(етп, 
одпозпо па (тајпот позаси 7арза, и7 Чочауџ докштетасје 17 Које зе УК озпоуапоз! 
текјатасјје. 
Ограттајог је ЧиХап итен и розшрак зато Бароугетепе, обгахоХепе 1 докштетомапе 
текјатасјје, ро иапјепој гекјатаси! РшшкКа, а Којшта зе иггток тшје торао о јопш и (окџи 
ршомапја па Иси тезја 1 да Раиштки 17да рзапи рогугди Н еје топ т ршет рогуга; рпјет 
текјатасјје, одпозпо, заорз! бгој род Којт је хауедеп пјегоуа текјатасја и емгепсуа 
ргтјетћ рпроуога. 

Ограттагог је диХап п гоки од 8 дапа од дапа рпјета штедпе текјатасјје дочјами Рики 
рлзат одвоуог 1 да и гокџи од 15 дапа 1 1зрјани гахИКки и сеп. Ограттаог ршоуапја то2е 
ртодии оуај гок из зарјазпоз! РшткКа 1 [0 еугдепиган и Кплри геКатасца. 
ЏкоПКко текјатасја тје Котрјефта 1 19 (теба шеф, Огоаттајог се дозчјаутш Ри Ки 
одромог, да 151 и озгам јепот гоки игеа, род ргтеб тјот ргоричапја. 

Ограптгапог се, џ зКТади за добит рочоупт обкајта, и хакопзкот гоки одвомог Рштки 1 
ро ге атас јата Које зи пебјавоугетепе, пеозпомапе 1! пешгедпе. 

5пепје сепе ро гекјатасу! Рштка тоге дозис! зато 12105 теКјапитапог а петгмгзепор деја 
изјаре, пе тоХе ођићуа Ш уес 15 копзсепе изјире, пи! дозна 12108 сејокирпе иромогепе сепе. 
Мата паКпаде, Која зе 15р]асије ро озпоуапој 1 Бјаромгетепој геКатасји ро Џромоги, 
згагтетпа је чгерепи петгугзепе, одпозпо де тиспо 17угбепе изјиве. Оконко Рштшк рмћуаи 
1врјаћ  пакпаде па ште зтагтетпог зт7Хепја сепе, 1 Кој; дгиг! у1д пакпаде, родгагитеуа зе да 
је зарјазап за ртефорот Огваптта(ога 7а тттпо гезепје зрога, 1е зе па (ај пастп одгекао зућ 
да ћ ропадуапја ртета Ограшгагоги џи уе21 зротог одпоза, бег. обата па Стјетси да | је о 
коте рофрзао ртепи рогугди о !7угбепој тећапдасти, за Кјаигшот о Копаспот гагтезепји 
тедизођић зроптћ одпоза. Зтатасе зе, да је роугасај таИке џ сет Ршшки 17мгбеп 1 
розПрпш доромог за Рштшкот џи зКјади за такопот, оушп Ор изјоупта 1 орзшт изјоупта 
АМТА5, Када је Ограттајог Рибики ропифо геајти тахиКки џ сет 7а пеадекуа то ргиХепе 
изјире, џи зК]ади за сепоуткот перозтедпог ргиХаоса изјира, кој! је уадо па дап хаК јисепја 
Овомога о ршомапји, 1 дгаиршт газројодут докагта, 1е да је Огратга(ог розирлто џи зКЛади за 
рожиупшт ргоршз та. 5мак! гаћеу Ришика 7а иистгапје розирка ртед дира Нета, рге тека 
тока 7а тезауапје рпроуога, зтатасе зе ргешгапјепшт, Као 1 обахечамапје јаушћ ојазЏа 1 
тедја, ромгедот Џеоуога. 

15. РЕОСКАМ РОТОУАХЈА РО 2 АНТЕУЏ РОТМКА 1 РОЈЕОМАСКЕ 08 ОСЕ: 
151. Ргоггат ршоуапја ро хаћ(еуп Рибика: па мдџајпо ршомапје (даје: Ргортат ро 
таћеми) Рика јечје Котртасјја дуе Ш убе изћира, Као 1 у бедпеут ђЂогамак Кој! ик исије 
зато изјави зтечаја џи одгедепшт (еппипита, Кој! зе пе паја71 и ропиа! Огваптга(ога, одпозпо 
кој Ограпгајог тије ргте ћодпо објам1о, мес ра је засито ро хајбеуц Ршшка. 
Ма Ртоггат ро хаћеуиџ, апајоспо зе рптепјији одгедђе ргећодић тасака оућ Орзић изјоза, 
ако охот (аскот тије дгигасјје теризапо. 
Рик та ргамо да одичјапе од ЦОгомога, о Сети је диХап, раатепо 1туезии Ограпгапога. 
Раћшп р!атепор оаха Проуога ргедујфауја озпоу 7а ођгабип пакпаде Која рпрада 
Огватшта!оги, 17тагепе ргосетиајпо и одпози па икирпи сепи 7аћемапог ршоуапја, ако 
Ргоргтатот гије дгивас је одгедепо 1 10:



ЧкоНКко Ришик бјароугетепо оазе ршоуапје (90 до 60 дапа), Огватга(ог 1та ргамо пакпаде 

зато истпјелћ адпо ту танупћ (тозкоуа. 
15 % ако зе ршоуапје ока7е од 60 до 30 дапа рге росе ка ршоуаопја, 

20 % ако зе оСка7е 29 до 20 дапа рге росе ка ршоумапја, 
40 % ако зе оккаХе 19 до 15 дапа рге росе а ршомапја, 
80 % ако зе окаХе 14 до 10 дапа рге росе!ка ршоуапја, 
90 % ако зе оккаге 9 до 6 дапа рге росе а ршоуапја, 
100 % ако зе окахе 5 дапа рге росе ка ршоуапја 1! и (оки ршомапја. 
15.2. Ројефпаспе ичисе 1 „Кехегуасје па при“: ЏкоПко Ршшк гехегу бе зато једпџ 
изјави, Која пе обићуа(а изјири посепја, Отратга(ог пазфира зато Као розгедик иде изјире. 
Та тамдаџае 1 „гехегуасјје па при", Рштк ројаХе па ттпе !гозкома гегегуастје дерога, Кој1 
пе тоХе И тапја од 50 ешг, и Фтагзкој ртопумгедпози, ро хуатспот зтедпјет Китзи атага 
па дап прјаге. Оконко гехегуасуа Ђиде рпћуасепа, од чтапе РшшкКа, дерог! зе игасипауа џ 

сепџи изјире. ОкоПКо гехегуастји, розтедик изјаве пе рогуф и ироуогепот гоки, дерогти зе п 
се1ови мгаса Рштшки. Ако Ришик пе рићуа  ропидепи Ш робугдепи гегегуас и, а Која је џ 
село! и зК]ади за ганеупа РшшкКа, 12105 дерохна 7адгхаа розгефик изјаве, и селозн. 
Розтедтик изјире, озшт 7боб 5зуоје ртиђе пераХпје 1 петага, пе одроуага 7а педозгаКке, 
тагепја/ та 1 (ејезпа одесепја Код тпамтдаџаћић (опапејкћ изћара ро хаћеми Рашка, 7а Које је 
оп зато розтефик !гтеди Ришка 1 перозгефић ргиХаоса изјиса (прт. ројефтаспа изјира 

зтечаја, ртемоха, Шагтсе га зропзке тапнезгтасјје, лете, теп!-а саг 1 дг.). Побапјет доКкаха 
о псомогепој ројефпаспој изјиз1, згираји па зпари игохопи одпоз, 15 истуо 12теди РшткКа 1 
зуаког ројефшпаспор ргиХаоса изјире. 

16. ТАЗТТА П1СМН РОРАТАКА РОТМЧКА: 
Рик је ирогпа! да је огоатта!ог изарјазто зуоје розјоуапје за Хакопот о 2ази  родајака о 
Пспозн 1 зарјазап је да [лет родас1 РшштКа 1 зарштка за робугде-игоуога о ршомапји Као 310 
зи: ЈМВА, ђгој ршпе 1аргаме, бгој (ејеТопа, Е та! адгеза, родапзка адгеза згапоуапја... Које 
Ришик даје добгомођ по, ртедчгам аји розјоупи (ајпи Ограптагога ршомапја 1 тови зе Кол5 и! 
па пастп 1 род ичјоушта ргоргзапшт 7акопот о 7ази ! родагака НСпози. Ришшик је зарјазап да 
пспе рода ке Ограштајог тоХе Копзии 7а геапгасји пиромогепор Ртортата ршоумапја, рп 
сети зе пе тори заорзгауа! адгезе, тезто, угете 1 сепа ршомапја 1 штепа зарштка дгирит 
пса, от Исппа одгедетт розеђпшт ргорзшта. 

17. ОВАУ ЕД МОБВТ РЕТМЕХЕ: 

Огратга(ог то2е Роггатот Ш Розеђбашт изјомшта ршомапја ргедутден дгирастје одгедбе и 
одпози па оуе Орчје ичјоуе, гбог розеђтћ изјоуа 1 ргауПа перозтедпни ргиХаосита изјира, 
Као 1 7а ршоуапја за розеђитт задтХајта (роходот одг2амапја зропзјкић, Копотезлић 1 5 Иби 
тедипагодић тапшезгасца 1 розебишт мдоушта (штхта — даска, Јоу 1 мројом, екуфтетат 
зропом! 1 дг.) 1 кој; пе зазгаут део (акућ Ороуога. МеећКазпоз! роједиић одгедћ Огоуога, 
пета 7а розјеф си пеећказпоч! спамог Ороуога о ршомапји, 40 ма 1 7а оуе Орзге ичјоуе. 

16.04.2021. воде. 

   


