N3 ОЗПОУЦ С1апа 30. 2а1сопа о 1о1са1пој затсшргауј („51иг1>еш §1азш1с К.ериђН1се ЗгрзЕсе", ђгој:
101/04, 42/05, 118/05 I 98/13) ! с!апа 30. 8ШШШ орзИпе Кошг Уагоз {„ЗКкћеш §1азш!с ор&те
КоЕог Уагоз", ђгој: 3/14Ј; 81шр51:та орзГше Ко1ог Уагоз па зједшсј о<Јг2апој с)апа г-/с!опо з 1

О О ^ V К V
о пасши оЈађЈга ргојеКа1а пет!а(1ш!ћ/пергоШшћ ог^апЈхасЈја ро ^ОВ те*одо!о§1Ј1

I - ОР8ТЕ ОВКЕВВЕ

С1ап 1.
Оуот О<11и1сот шлгЛије зе зас!г2ај 1 розшраћ Јатао§ ро21Уа, 1ш!егуј ј паб{п осјепјјуапја, 1сао 1
ргасепје геа112асце ргоје!са1апеу!асНшћ/пергоП1пШ ог§ап12асџа 1сојј се зе бпагшга!:! 12
Орз!пе КоШг Уаго5 (и <1а1јет ЈеКвШ ОрзШ1а).

С1ап 2.
12 С1апа 1. оге ОШиКе Јо<1је1јији 8е ха ргоје!с1е:
(ТЈЈшгепје - зуа!а ођНЈс (1ођгоуо1јпо§ роуе^јуапја уј§е ЛтсИћ III ргауп!ћ
озођа гас11 ипаргеЗепја! озГуапуапја пеЗсо§ 2аје<1тб1(:о§ 111 ор§1:е§ 1п1еге5а ЈН с11ја, и зИас1и
за 1Јзгауот 12а1сопот, а сца озпоупа зугћа гаје з11сапје с!ођ11Ј),
РопЈасцата (Ропс1асуа - ргаупа озођа Јсоја пета зуоје бЈапзГУо, а с!1ј пјепо§ озшуапја је
иргау!јапје оЉеЗепот Јтоујпот и орз1ет Ш 2ајеЉиС1сот {пКгези).

шогаји га(1оуо1јШ $1једесе ор§(
-*• с!а зи озпоуаш 1 ге§151гоуаш и В1Н,
•*• (1ази УоЈешо^зггапедг^ауЦапаВЈН,
А

да зуоје а1с1лупо51Ј геаНгији па родгибји Ор§1ше,

•*- Ја зи ргоје!с1з патџепјеп! ^га^ашта Ор5*1пе,
А
да зе ргоје1л1 ос!позе па ођ!аз1:1 1еоје је Ор§11па ос!гесШа 1сао рпоп1егпе ргета
(1о1штеп11та,
ж
с!а пе о(зау!јаји аМупозгЈ и 1те ро!11:1с1аћ рагС1ја.

11-ЈАУМРО21У
С1ап 3.

ЗгесЈзГУа Ј2 ВиЈгеСа ОрзИпе Јодје1јији зе 1з1с1јис1уо па озпоуи Јаупод рохјуа 1соје§ оћјауЏије
Масе1ш1с Ор&ше.
Јауш
а)

:1у ог§апа 1сој1 газр1зцје Јауш рсшу,
р021УЗ,

го!соуе га <1оз1ау!јапје ЈоЈаипепшсце,
<1онШрпоз1 ођгагаса- за ириТз1у1та т,а рпјауиргоје4;аш,

е)
ђ
ћ)
ј)
ј)

пабЈп 1зрипјауапја о^гагаса - и е1е1огоп5]сој &пп1,
гепТогу па Јсојет ргоје1с{1 тогаји 6Ш геаНгоуаш,
ргшп(ете ођ!аз11 па ^оје зе р02Ју осЈпозЈ,
1згој ргоје1са(:а 1соје и^шгепје тоге (сап^гЈоуаП,
регЈос! геаИгасџе ргоје!са1а,
ујзта зге(1з1ауа 1соја зе ЈоЈје1јији ро ргојеЈсги,

(с)
1)

пагју 11је1а 2а осјепјјуапје ргоје!с1шћ рпјеШо§а,
гоЈсоуе 1 пас!пе ођјау1ј1уапја гетиЈСат ргоуес1епо§ Јаупод

§)

III - РО8ТЦРАК ЈАУ^ОС РОг!УА
С1ап 4.

Јауш

оћјау!јије и 5гес1з1ујта 1пГогт15апја 1 па у/еђ-зггашс! Ор61пе

ЈЗУШ ро21У озЦје оЈуогеп 21 дап ос) (Јапа ођјау1ј1уапја и 5гедз1У1та 1пГопшзапја.
Ођгазсј за ирШзћпта га рпјауи ргоје!са1а розШуЈјаји зе па ^уећ-зггашс! Орј&ше.

5.

1 рпје(11о§

јаји ри1ет рго1о!со1а Орз^пе

ођгазса.
Рпјауа 4геђа
а)
ођгагас за зр1з1сот с!о1ситепШС1Је 2а ргоујега,
б)
рге§1ес! ђисЈгеш,
с)
1о§1б1а о1су1г гас!а,
д)
р!ал а!с{1упоз11 Ј рготосџе,
р!апрогго§пје,
е)
ђ
аЉшшз!га11Уш росЈас! о арШсапШ,
§)
ЕпапзџзЈса 1(1еШШ1сас1опа Јогта,
ћ)
Ј2јауа о
пага1:1Уп1
ј)
рпјесИој* ргоје]с1а.

ршет

Шгигепја 1шја »е рпјатЈјији па ЈЗУШ р<шу Јихпа зи с1о$(агК! ЈосШпи (1о1штеп1ас1Ји;
а)
гјезепје о ге§1з[гасјј! га арН^апт 1 раПпега а^о розгој! (оп§та! Ш оујегепа !<ор1Ја
гјезепја),
ђ)
к!еШШ1сас1Ј51а ђгој,
оујегепи бЛсЖорци Ибпе {сале оу1аз1епе озове,
ор1зт ј^ујезгај о геаН^оуашт ргоје^та га рге(:ћос!пи §ск1ти га гашје озпоуапе
ог§аш2ас(је, о^позпо рго^гат гада 2а 1е(сиси Ш пагеЉш §оШпи га поуоонпоуапе
ог§ашгасџе,
е)
иујегепје о 1гга1гешт рогез!ат ођауегата (оп§ша! III оујегепа Корјја рогезЈсе
иргауе),
иујегепје о Јгт^гептг ЛорппозЈта га гарозЈепе, а!со Јта гароз1ешћ и ог§ап12асу1
(а!со пета 2ароз1ешћ рп!огШ Јгјауи Аа пета гароз1ешћЈ,
)
гаугзш §осЦ§пј1 Гтапз1Јз1с1 ЈглјезГај га ргеШосЈпи §ск1ти (ђПапз зшпја 1 ђПапз
изрјећа), озЈт а!со је иЉоЈгепје ге§Јз1гоуапо и §осЈ1П1 о^јау!Ј1Уапја Јатао@ р<шуа,
ћ)
рос^ас! о озођата Које геаИхији ргоје!са1 (1сгас1 СУ за с!о!са2!та)
И 1сој1 то§и

1Н

тоге тгагЈ!! и!одрап 1
Ш и 2аћ(јеуи.

, з!о је

6.
Ргојећ(1 ћојј $е пе^е ГшашЈга!!:
а)
ргоје!Л1 и<1ги2епја 1соја п1з
ођауеге ро гапце
ГтапзЈгатт \т. ђидгеш ОрзИпе,
ћ)
ргоје(с11 1соЈ1 зе 1з1е1јис1Уо ос!позе па је(1по!сгаше

ргоје)с4ша
озип и

з1ибајеутш 1сасЈа зиЉо 1гајшје§ 1 зуеођићуа!шје§ргоје1с1в,
с)

е)
{)

ргојеЈл! 1сојЈ неоЉозе па роугетепе 1соп&гепс1је, 051т а!со зи пеорћоЈпе га
изрје§пи 1тр1етеп1асци ргоје!с1а,
ргојеМ1соЈ1 зеоЉозе паГтапзЈгапје ге(1оушћ а1с11упоз11 родпозтса ргоје!сшо§
рпјеШо§а \\\ пјЈћоуШ раЛпега,
ргојеМ ]соЈ1 зе ђа21гаји па туезИсЈопип и1а§апј1та, адарШсЈј! Ш 12§гас1пЈ1
1^ар11а1шћ ођје^саш, ЈН па (сироути оргегпе 051т а!со је пеорћо(1па га изрје§пи
1тр1етеп1ас1ји ргоје!с1а,
ргојеЈЛЈ 1сој1та је ргедуЈДеп Шо а<1т1шз1га11Ушћ (гозЈсоуа
(ЏидзЈа гезигзЈ, риШуапја/ргеуог, 1сапсе1апјз1а Гго§1соУ1) уес! 0(1 20 % о<1 иЈсиршћ

ггоз1со\'а ргоје!с1а,

ргоје!с11 ^ој! рге<1зШу1јаји
ибезгуоуапје и га(Иошсата, зет!папта, 1соп&гепсџата, ЈшпдгезЈ

111
Тгешп§

1сигзе\'1та,
ћ)
1)
ј)

ргоје!с11 1соЈ1 зи изтјегеп! ргета ујегз!ат с!1јеу1та 1
ргојеЈаЈ 1сој1 зи изтјегеп! ргета роННсИт а!с1:1Упоз1ш1а,
ргоје!«! 1сој! зи патцепјеш 2а 1з!с1јис1уи АоШ роједЈпса,
! зе 2азшуаји па Јо4Је!ј1уапји згеЈзШуа ггесој з1гаш.

Ргоје1с1ш рпјесИогЈ з перо1рипот
га2та1гап1 ш ГтапзЈгаш.

песе

IV - КШТЕК1Л I ^АСЕЧ ОСЈЕШ1 УАША РКОЈЕКАТА
С1ап 7.

Когшзуи Кјезепјет Јтепије Масе1т1с ОрзИпе. Копнзци &пе ргеЈзједшЈс 1 сеип с!апа. З
Когшзџе сте: <&а с!апа 12 гес!а гарозЈешћ и ОрзЧгш, 1сој1 гаде па роз1оу1та загаЈпје за
ог^ашгасџата сЈуИпо§ сЈгиз^а, <1уа ргеЉтаУш1са гас!шћ 11је1а 51сирз11пе, 1^ој1 загаДији за
ог§ап12асџата сЈу11по§ Јгизћа 1 је^ап ргеЉШупЈ!; 1г гес!а ог^апЈгасца с1уј1по§ (ЈгизТл-а.
С1апа КотЈзџе 12 ге<1а ог^ашгасџа с1уПпо§ дшзТл^а ргесИахе 04Је1јепје паШегпо га гас! з
ог§ат2асуата 1 Ш па!соп ЈетоЈсгаЈз^а рго\'ес1епо§

ОдјеЈјепје па 1311 пабт се ос!аћга!;1 1 2атјеш1:а рге^згаупЈЈса \г геда ог§ап12ас1ја с1уј1по§
са^о ђј зУ1т ог§аш2асјјата ђПо отодисепо арНс1гапје па ЈЗУПЈ рог!у, а сЗа
КотЈзџе пе ђ! ђ!Н и зи^оћи ш1егеза.

КотЈзца се ђШ Јгаепоуапа па репоЈ 0(1 ^о^Јпи Лапа.
8.

Копизџа га осјепјјуапје 1 ос1а1з!г ргојеЈсаИ се, па1соп ргоујеге Ја Н ргоје^сИ 2ас1оуо1јауаји
а{1т1шзггаИупо-1ећшс1се ив!оуе 12 с!апоуа 5. ј 6. оуе О(1)и1(е, осцетг! ргоје&е па пас!п ргор!зап и
с1апоујта 9. 1 10. ОУС ОсИиЈсе.
Оап 9.

КотЈзуа угес!пије рпје<11о§е ргојеЈсаш ргета КпКпјипа з рпрас!ајис1т ђгојет ђос!оуа.
а) КтапзцкЈа 1 орега(гуш
1з1сиз1уо арШсапш ј пје^оујћ раппега и иргауЏапји ргајеМта,
51ги6ш 1сарасЈ1:е11 арШсапШ 1 пје§оуШ раЛпега (розевпо ро2пауапјер11апјапа1сојезе
ргојеЈса! о^позј),
иргау!јас1а 1сарас11е11 ро(Јпоз1оса рпјед!о§а ј рагтега (иЦјибијиб! озоМје, оргети ј
зрозођпоз!: га иргауЈјапје ћис^ешт ргоје!с1а)
ћ)
ге!еуапшоз1 ргојеНа и о(1пози па сЈ1ј, јеЈап 111 уЈзе рпоп1е1а јаупо§
х
јазпа (ЈеКшзапоз! 1 5Гга1е31а оЈаМг ибезпј^а иИјисешћ и ргојеКа!; (розгесЈша, 4сгајпј1
1сопзп1СЈ, сИјпе §гире),
•*• јазпа {ЈеДшзапозТ: ро1геђа С11јшћ §гира ј ЈсгајпјЈћ КопзшЈса, 1:е Ја Н 1ћ ргоје^аТ: (гегЈга па
ргау! пас!п,
-*• розједоуапје (1о(1а1шћ 1суа1иеШ ргојеИШ, 1сао Ио зи шоуаИуш ргЈзШр 1 то(1е11 сЈоћге
ргаЈ^зе,
•*• рпјеШо§ргоје1Да2а§оуагатос1е1 ро!Ш1се Багц-ап па ргауЈта ј 1таи11саја па
§гире (рготосуа гаупоргаупозт! зро!оуа 1 озпагјуапје гепа, га31ј!а 2Јуоте згесНпе,
те»3ипас1опа1па загаЉја, ргођ!ета1:11са от!ас1те 11(1).
А

с) Ме1одо1о§1ја:

А

А

А

ЈсотреГепЉозС тјега р!апа аМ1упоз11 1 ргесПогешћ
с1оз1јес1пе сПјеуЈта I обе1ауашт гегиНаИта,
1{оп2Јз1епто51 сје1о(шрпо§ сНгајпа ргоје^га (а пагас^о, <1а Н ос!га2ауа апаПги иосешћ
ргођ!ета, тодисе уапјзЈсе ШсШге),
га<1оуо1јауајис1 ШУО иЦјисепоз!:! I апдагоуапја раппега и геаНгасу! ргојеЈсГа,
тјег1ј1У1 шШ1са1оп ге2и!1а1а а]с1:!УП051Ј (с!а Н је \ јесЈап ос! тШ1са{ога §еп<1ег
111 §епдег

(1)
Ш1сај а!сС1упо51:1 рге^уЈДешћ ргоје!с1от па с11јпе
ј ргоје!ста (иЦјисијис! то§испозГ рптјепе па дги§е сПјпе §гире 1Н
ргоуо(1епје и (1ги§1т зге^јпата 1/111 ргодигауапје еГеКага аЈсИупозИ !сао I гагтјепе
тбзгтасца о 1з[сшСу1та за ргоје141а),
ос!г2гуоз1: т5С1Шс1опа1по обе(ауапШ гегићага ргесИохепШ аЈсћупоз« (Ја II се 5Сги1сшге 1соје
ото§исији с!а зе а^упоз!:! пазТауе розшјаи па 1сгаји ргоје1с!а, с!а 11 се роз!оја11
1о1са1по "уЈазшзГУо" пас! гегиИаТ^та ргоје!с1а),
ргесИогешћ осеКЈуапШ а!с1:јупоз11 (а!со је то§исе; пауезИ Ка1сау се ђШ
! Ш1сај ргоуедешћ аЈл^упозИ - прг. Ја Н Се с)ос1 Ао рођо1јзапја ргаупе
ге§и1а!1уе, те1ода 1 ргауЦа ропа§апја 1Ш.),
ујегоуаШоса иИсаја осе^јуапЈћ ди§огобпјћ гегиНага па 1о1са1пе е!сопотз1се из!оуе 1/111
и с11јшт ро<1гасј1та.

е) Ви(1ге( 1 гасјопа1пов(
А
А
ж

0(1поз 1гтеЉ ргосџепјепШ сгоЗКоуа 1
ргесПогеш ИО^ОУ! пеорћодш га 1тр1етеШас1ји ргоје1оа,
јазпоз: ђи(12еш, иКЈјисије 11 1 пага11уш <Ио (ото^исепа оргау<1апо5г га 1ећшС1ш оргети),
1зро^оуапоз1 рппсјра ргета 1сојет а^тЈшзђ-а^уш ј ггоз!соу1 озо!з1ја пе рге!а2е 20%
иЈсиршћ 1гоз1соуа, годпа О5је11ј1уо51 ђи(12еш, рптјепј1уозг, ргИогепе ђ!о§гаДје 1 орјз!
гасЈшћ тјезга.

С1ап 10.
а с!ап Кот1з1је Јо<1је1јије ђос!оуе оА1д.о5 га зуа!с1 од ЈсгИепја роједтаспо. Копаспа осјепа
рге(151ау1ја и!сирап ђгој ћоЈоуа зу!ћ с!апоуа Кот1зЈје.
Ргоје1л1 1сој1 пе Јзрипјауаји јес!ап 111 у!§е ор§(1ћ 1сп1:епја пе игипаји зе и гагтаггапје.
ОрсЈ 1и*1(ег1Ј1 родпшшијеуаји:
А
Јо51ау1јапјергоје1ааипа2пабепотго!(и,
А
роЈрипи 1 уаЈ^Љи (1о1штеп1ас1ји,
А
оргау(1ап и1го§а!с згедзшуа га гашје оЈођгепе ргоје!ое,
А
геаИхасјји зу!ћ аЈЛЈупозИ па геп1опј1 Орв1те Ко1ог УагоЗ.
Копизца (сопабпи осјепи зуаЈсо^ ргојеИа УГЗ! па ођгазси ха Котгзци 1сој1 је зазгауцј (11о оуе
ОсПиЈсе.

С1ап И.
Коппзца Ма(5е1ш(си ОрзЧте роЈпозЈ ЈгујезЦЈ о га<1и, 1сао 1 рпјес11о§ га ЈшапзЈгапје ргојеЈша ро
ођ1аз&та 4је1оуапја за ^гпозот згесЈзтуа I угзшот вос!оуа. 1сао 1 гагЈсшта га пеиугзШуапје
ројесЈшШ ргојеЈсаСа 2а ГшапзЈгапје згеЉичта \г ВшЈжга Орз1те.

С1ап 12.
КотЈзуа сЈопоз! рпјеШо§ Од1и1се о газросЈјеН згесЈзтуа па озпоуи ђодоуапја ргоје!са(:а и зИас1и з
с!апот 9. оуе ОсИцЈсе.
Кот15Јја је рпјед!о§ ОШи^е о газроЈјеН зге^зтуа МасеЈшЈси Ор&те Аи±па ЈозГауШ пај(сазшје
тјезес Јапа оЛ Јапа оћопсапја Јаупо§ рсшуа.
Ос11и}си о газрофеН згедз1ауа допоз! ^абеЈшЈс ОрЈ^пе.
ОЛиЈса о газрофеН згедз!ауа 5 :ађе1агп1т ргИсагот зуЈћ исЈгигепја ђ!6е оћјауЈјепа па \уеђ- зггапЈсЈ
Орс1пе луту.ор_5ј:Јпа]сошгуагоз.сот 1 Мсе (1оз1:ау1јепа зу!т исезшсЈта и

V - НСОУОШ 8А АР1.1КА1ЧТША

С1аа 13.
(ЈопоЗепја ОЈ1и1се о газроЈјеМ згедзЈауа, МаСе1ш1с Ор§11пе за оЈађгашт ЈсопзшсЈта
гаИјисије и^оуог 1сој1 заЉг! ргауа, ођауеге 1 0(1§оуогпо511, пас!п ргасепја ргоуснЗепја
0(1ођгепо§ ргојеЈоа, пабЈп ргасецја патјепз!со§ 1гозепја зге^зИуа, ге е!етете пага11Упо§ I
Дпапз1Ј5}со§ !гује§!ауапја о ргоуоЉпји ргојеШ.
8ге<1згуа 6е ђШ (Јогпасепа па!соп ро1р151уапја и§оуога, јеЉшЈсгаШо 1Н и гагата, и з!с1ас1и з
ргЈНуот 1зис12е15{аћ згесЈзтауа Орз^ше.

С1ап 14.
41 1сој1та зи дос1Јје1јепа 5ге»1з1уа (1и2ш зи доз^ауШ гшга^уш I ГшапзцзЈсх гаугзш ЈгујезЦј,
одпозпо репоЈЈбш 12ује8Цј, §1о оу1з1 оЛ Јигше ггајапја ргоје!с1а 1 У1зте
т.а сЈо51ау1јапје 1гује§1аја ђјбе ићгЗеш и 1Ј§оуоги.

С1ап 15.
и ргоје!ш1а рга11 Т1т 2а геа^Јгасуи ргојеЈсаШ Које§ ипепије ^абе!гШс Ор^те.
Т1т је зазШуЏеп оЈ дуа б!апа гарозЈепа и Орз11п1 (соја <1Јге1с1ш гаЛе па роз!оУ1та загас1пје за
огзатгасуата ст!по§
Ргасепје зе хазшуа па 1п1огтасцата дођјуешт и пага^ушт ! ДпапзузИт ЈгујезШјЈта I па
ОЗПОУТЈ 1егепз1аћ розјеШ.

VI - 2АУК8^Е ОВКЕОВЕ

С1ап 16.
ОУЗ Ос11и1са зшра па зпа§и озто§ дапа ос! дапа ођјау[Ј1Уапја и „51и2ћепот §1а5ш1<:и орзгте
КоЕог Уагоз".
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Оа^ит: 01.10.2015.

