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PPOOSSEEBBNNII  UUSSLLOOVVII  ZZAA  OOSSIIGGUURRAANNJJEE  UUVVEEĆĆAANNIIHH  RRIIZZIIKKAA  ZZAA  TTEEŽŽEE  BBOOLLEESSTTII  
  

Na osnovu člana 11.2.1 i člana 11.3.2. Statuta Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd br. 98090 od 21.12.2016. godine, a nakon 
razmotrenog Mišljenja ovlašćenog aktuara na akte poslovne politike, Izvršni odbor Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd dana 
27.02.2017. godine doneo je sledeće uslove: 

PPOOSSEEBBNNII  UUSSLLOOVVII  ZZAA  OOSSIIGGUURRAANNJJEE  UUVVEEĆĆAANNIIHH  RRIIZZIIKKAA  ZZAA  TTEEŽŽEE  BBOOLLEESSTTII  

  

OOPPŠŠTTEE  OODDRREEDDBBEE  
ČČllaann  11..  

  
PPoosseebbnnii  uusslloovvii  zzaa  oossiigguurraannjjee  uuvveeććaanniihh  rriizziikkaa  zzaa  tteežžee  bboolleessttii  ((uu  ddaalljjeemm  tteekkssttuu::  PPoosseebbnnii  uusslloovvii))  pprriimmeennjjuujjuu  ssee  pprriilliikkoomm  uuggoovvaarraannjjaa  ddooppuunnsskkoogg  
oossiigguurraannjjaa  lliiccaa  oodd  nnaassttuuppaannjjaa  tteežžee  bboolleessttii  uuzz  oossiigguurraannjjee  žžiivvoottaa  ((uu  ddaalljjeemm  tteekkssttuu::  DDooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee)),,  uukkoolliikkoo  ssee  oossiigguurraavvaajjuu  lliiccaa  kkoojjaa  pprreeddssttaavvlljjaajjuu  

uuvveeććaann  rriizziikk  zzaa  oossiigguurraavvaaččaa..  
  

PPoosseebbnniimm  uusslloovviimmaa  ssee  uuttvvrrđđuujjuu::  
--  bboolleessttii,,  zzaanniimmaannjjaa  ii  ssll..  kkoojjaa  zzaa  OOssiigguurraavvaaččaa  pprreeddssttaavvlljjaajjuu  uuvveeććaannii  rriizziikk;;  

--  sslluuččaajjeevvii  uu  kkoojjiimmaa  OOssiigguurraavvaačč  mmoožžee  ooddbbiittii  iillii  ooddlloožžiittii  pprriihhvvaatt  ppoonnuuddee  zzaa  ooddrreeđđeennoo  vvrreemmee;;  
--  bboolleessttii  kkoodd  kkoojjiihh  ssee  pprriihhvvaatt  ppoonnuuddee  zzaa  zzaakklljjuuččeennjjee  oossiigguurraannjjaa  uusslloovvlljjaavvaa  pprreetthhooddnniimm  lleekkaarrsskkiimm  pprreegglleeddoomm;;  
--  uuvveeććaannjjee  pprreemmiijjee  zzaa  ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee;;  

--  ddrruuggee  ookkoollnnoossttii  oodd  zznnaaččaajjaa  pprriilliikkoomm  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  uuggoovvoorrnnoogg  ooddnnoossaa  ssaa  uuvveeććaanniimm  rriizziikkoomm..    
  

ČČllaann  22..  
  

AAkkoo  nneekkii  oobblliikk  uuvveeććaannoogg  rriizziikkaa  nniijjee  oobbuuhhvvaaććeenn  oovviimm  PPoosseebbnniimm  uusslloovviimmaa,,  OOssiigguurraavvaačč  ććee  iizzvvrrššiittii  pprroocceennuu  ddaattoogg  rriizziikkaa  ppoo  aannaallooggiijjii  sslliiččnniihh  iillii  ssrrooddnniihh  

rriizziikkaa..  
  

SSlleeppiilloo  iillii  tteešškkoo  oošštteeććeennjjee  vviiddaa  jjee  ssttaannjjee  uuvveeććaannoogg  rriizziikkaa  zzaa  oossiigguurraannjjee..  PPoo  pprriijjaavvlljjiivvaannjjuu  sslleeppiillaa  iillii  tteešškkoogg  oošštteeććeennjjaa  vviiddaa,,  pprrii  zzaakklljjuuččiivvaannjjuu  oossiigguurraannjjaa,,  
nnaakknnaaddnnoo  nniijjee  mmoogguuććee  ppoo  iissttoomm  oossnnoovvuu  oossttvvaarriittii  nnaakknnaadduu  zzaa  tteežžuu  bboolleesstt..    
  

  

SSTTEEPPEENN  UUVVEEĆĆAANNOOGG  RRIIZZIIKKAA  ZZBBOOGG  BBOOLLEESSTTII  

ČČllaann  33..  
  

UU  sslluuččaajjuu  tteešškkiihh  bboolleessttii  kkoojjee  pprreessttaavvlljjaajjuu  iizzrraazziittoo  uuvveeććaannee  rriizziikkee  OOssiigguurraavvaačč  ććee  ooddbbiittii  zzaakklljjuuččiivvaannjjee  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa  ii  ttoo  uu  sslleeddeeććeeiimm  
sslluuččaajjeevviimmaa::  

  
11..  BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa,,  kkrrvvii  ii  hheemmaattooppooeezznniihh  oorrggaannaa  ((kkoorrššttaannee  ssrržžii))::  

--  AAggrraannuulloocciittoozzaa  ((vvrrlloo  uummaannjjeenn  bbrroojj  zzrreelliihh  ggrraannuulloocciittaa  uu  ppeerriiffeerrnnoojj  kkrrvvii))  
--  AAnneeuurriizzmmaa  mmoožžddaanniihh  aarrtteerriijjaa  ii  vveelliikkiihh  aarrtteerriijjaa  ssiisstteemmsskkee  cciirrkkuullaacciijjee  ((uurroođđeennoo  iillii  sstteeččeennoo  ppaattoolloošškkoo  pprrooššiirreennjjee  aarrtteerriijjaa))  

--  AAnnggiinnaa  ppeeccttoorriiss  ((iisshheemmiiččnnaa  bboolleesstt  ssrrccaa))  
--  SSttaannjjee  iizzaa  pprreebboolleelloogg  iinnffaarrkkttaa  ssrrccaa  

--  HHrroonniiččnnaa  ssrrččaannaa  ssllaabboosstt  ssaa  zznnaaččaajjnnoo  ssmmaannjjeennoomm  ffuunnkkcciioonnaallnnoomm  rreezzeerrvvoomm  ((ccoorr  ddeeccoommppeennssaattuumm))  
--  RRaanniijjee  uuččiinnjjeennaa  hhiirruurršškkaa  rreevvaasskkuullaarriizzaacciijjaa  ssrrččaannoogg  mmiiššiiććaa  iillii  bbaalloonn  ddiillaattaacciijjaa  ii  ppoossttaavvlljjaannjjee  sstteennttaa  

--  HHyyppeerrtteennssiioo  aarrtteerriiaalliiss  ((kkrrvvnnii  pprriittiissaakk  iizznnaadd  118800//112200  mmmmHHgg))  
--  AAoorrttiittiittss  ((bboolleesstt  aaoorrttee))  ssppeecciiffiiččnnee  iillii  nneessppeecciiffiiččnnee  eettiioollooggiijjee  ((lluueettiiččnnii,,  TTaakkaayyaassuuoovvaa  bboolleesstt))  

--  AAppoopplleexxiiaa  ((cceerreebbrroovvaasskkuuiillaarrnnii  iinnzzuulltt  ––  ššlloogg))  
--  TTrraannzziittoorrnnii  iisshheemmiijjsskkii  aattaakk  ((TTIIAA))  
--  AArrrrhhyyttmmiiaa  aabbssoolluuttaa  ((iizzrraazziittaa  nneepprraavviillnnoosstt  ssrrččaannoogg  rriittmmaa))  

--  AArrtteerriioosscclleerroossiiss  cceerreebbrrii  eett//sseeuu  ggeenneerraalliissaattaa  ((uuzznnaapprreeddoovvaallaa  aarrtteerriioosskklleerroozzaa  kkaarroottiiddnniihh,,  mmoožžddaanniihh  kkrrvvnniihh  ssuuddoovvaa  ii//iillii  ssiisstteemmsskkee  cciirrkkuullaacciijjee))  
--  LLeeuukkeemmiijjaa  ii  ddrruuggii  oobblliiccii  mmaalliiggnniihh  bboolleessttii  hheemmaattooppooeezznniihh  oorrggaannaa  

--  MMiiooddeeggeenneerraattiioo  ccoorrddiiss  iillii  tteežžii  oobblliiccii  ddrruuggiihh  kkaarrddiioommiiooppaattiijjaa,,  mmiiookkaarrddiittiissaa,,  eennddookkaarrddiittiissaa  iillii  ppeerriikkaarrddiittiissaa    
--  MMoorrbbuuss  RRaayynnaauudd  ((bboolleesstt  aarrtteerriioollaa  pprraaććeennaa  ssppaazzmmoomm  ii  bblleeddiilloomm  kkoožžee  nnaa  ppeerriiffeerriijjii))  

--  NNeepphhrrooaannggiioosscclleerroossiiss  ((pprrooggrreessiivvnnaa  aarrtteerriioosskklleerroottiiččnnaa  ddeeggeenneerraacciijjaa  kkrrvvnniihh  ssuuddoovvaa  bbuubbrreeggaa))  
  

22..  DDuuššeevvnnii  ppoorreemmeeććaajjii  ii  ddrruuggee  bboolleessttii  nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa  ii  ččuullaa::  
--  AAbbuussuuss  ddrrooggaa  ((nnaarrkkoommaanniijjaa))  

--  AAffeekkttiivvnnee  ppssiihhoozzee  ((ddeepprreessiijjaa,,  mmaanniijjaa,,  mmaanniiččnnoo--ddeepprreessiivvnnaa  ppssiihhoozzaa))  
--  AAllkkoohhoolliizzaamm  ss  bboollnniiččkkii  ppoottvvrrđđeennoomm  ddeelliirraannttnnoomm  sslliikkoomm  iillii  oozznnaakkoomm  „„hhrroonniiččnnii““  ((ss  tteelleessnniimm  iillii  mmeennttaallnniimm  oošštteeććeennjjiimmaa))  
--  CCuusshhiinnggoovvaa  bboolleesstt  ((ttuummoorr  pprreeddnnjjeegg  rreežžnnjjaa  hhiippooffiizzee))  

--  DDeemmeenncciijjaa  ((pprreesseenniillnnaa,,  AAllzzeehheeiimmeerroovvaa  iillii  PPiicckkoovvaa  bboolleesstt,,  vvaasskkuullaarrnnee  ddeemmeenncciijjee,,  PPaarrkkiinnssoonnoovvaa  ddeemmeenncciijjaa,,  HHuunnttiinnggoovvaa  bboolleesstt,,  ppoossttttrraauummaattsskkaa  
ddeemmeenncciijjaa  iittdd..))  

--  EEppiilleeppssiiaa  ((ggeenneerraalliizzoovvaannaa  eeppiilleeppssiijjaa))  
--  DDeemmiijjeelliinniizziirraajjuuććee  bboolleessttii  cceennttrraallnnoogg  nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa  ((mmuullttiippllaa  sskklleerroozzaa  ii  sslliiččnnee  bboolleessttii))  

--  MMyyaasstteenniiaa  ggrraavviiss  
--  MMeennttaallnnaa  rreettaarrddaacciijjaa  ssrreeddnnjjeegg  ii  tteežžeegg  sstteeppeennaa  ((tteežžii  ddeebbiilliitteett,,  iimmbbeecciillnnoosstt,,  iiddiioottiijjaa))  

--  PPaarraallyyssiiss  pprrooggrreessssiivvaa  ((lluueettiiččnnaa  bboolleesstt  cceennttrraallnnoogg  nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa))  
--  PPaarraallyyssiiss  aaggiittaannss  ((tteežžii  oobblliiccii  PPaarrkkiinnssoonnoovvee  bboolleessttii))  

--  PPssyycchhoossiiss  ((sshhiizzooffrreenniijjaa,,  ppaarraannooiiddnnaa  ppssiihhoozzaa,,  oossttaallii  oobblliiccii  ppssiihhoottiiččnniihh  ssttaannjjaa  kkaaoo  ii  tteežžii  oobblliiccii  ppssiihhooppaattiijjee))  
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--  SSyyrriinnggoommyyeelliiaa  ((vvaakkuuooaallaarrnnaa  ddeeggeenneerraacciijjaa  kkiiččmmeennee  mmoožžddiinnee))  

--  TTaabbeess  ddoorrssaalliiss  ((lleeuuttiiččnnaa  bboolleesstt  zzaaddnnjjiihh  kkoorreennoovvaa  kkiiččmmeennee  mmoožžddiinnee))  
--  TTeennttaammeenn  ssuuiicciiddii  ((vveerriiffiikkoovvaannii  ssuuiicciiddnnii  ppookkuuššaajj))  

  
33..  EEnnddookkrriinnoolloošškkee  bboolleessttii  ::  

--  AAddddiissoonnoovvaa  bboolleesstt  ((aaddrreennookkoorrttiikkaallnnaa  iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa))  
--  DDiiaabbeetteess  iinnssppiidduuss  ((uuzzrrookkoovvaann  cceennttrraallnnoo  iillii  ppeerriiffeerrnnoo))  

--  DDiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ttiipp  II  ((mmllaaddaallaaččkkii  ddiijjaabbeetteess  nnaassttaaoo  pprree  ddvvaaddeesseettee  ggooddiinnee  žžiivvoottaa))  
--  DDiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ttiipp  IIII  ((ššeeććeerrnnaa  bboolleesstt  ss  pprrvviimm  jjaavvlljjaannjjeemm  ppoossllee  2200..  ggooddiinnee  žžiivvoottaa)),,  uukkoolliikkoo  ssuu  pprriissuuttnnee  kkoommpplliikkaacciijjee  bboolleessttii  ((rreettiinnooppaattiiaa,,  

nneeuurrooppaattiiaa,,  aannggiiooppaattiiaa......))  
--  KKrreetteenniizzaamm  ((tteelleessnnaa  ii  dduuššeevvnnaa  zzaaoossttaalloosstt  nnaajjččeeššććee  ppoovveezzaannaa  ss  ddiissffuunnkkcciijjoomm  ššttiittaassttee  žžlleezzddee))  
--  MMyyxxooeeddeemmaa  ((tteežžii  oobblliiccii  hhiippoottiirreeoozzee))  

--  SSiimmmmoonnddssoovvaa  bboolleesstt  iillii  ddrruuggii  oobblliiccii  hhiippooppiittuuiittaarriizzmmaa  ((ssmmaannjjeennoo  iillii  uu  ppoottppuunnoossttii  iizzoossttaalloo  lluuččeennjjee  hhoorrmmoonnaa  hhiippooffiizzee  ss  ppoosslleeddiiččnnoomm  hhiippooffuunnkkcciijjoomm  
eennddookkrriinniihh  žžlleezzddaa))  

  
44..  OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  bboolleessttii  ::  

--  AAIIDDSS  ((sstteeččeennii  iimmuunnooddeeffiicciittaarrnnii  ssiinnddrroomm))  
--  CCiirrrrhhoossiiss  hheeppaattiittiiss  ((cciirroozzaa  jjeettrree))  

--  HHrroonniiččnnii  hheeppaattiittiissii  ((BB,,CC  ii  ddrr..))  
--  HHrroonniiččnnaa  aauuttooiinnuunnaa  uuppaallnnaa  bboolleesstt  ccrreevvaa  ((CCoolliittiiss  uullcceerroossaa,,  MMoorrbbuuss  CCrroohhnn  ii  ddrr..))  

--  CCoorr  ppuullmmoonnaallee  ((pplluuććnnoo  ssrrccee))  
--  FFiibbrrootthhoorraaxx  bbiillaatteerraalliiss  ((oobboossttrraannaa  vveezziivvnnaa  oobblliitteerraacciijjaa  pplleeuurraallnnoogg  pprroossttoorraa))  

--  PPoolliicciissttiiččnnii  eehhiinnookkookk  
--  MMaalliiggnnii  ttuummoorrii  uukklljjuuččuujjuuććii  ii  ssttaannjjaa  ppoossllee  ooppeerraattiivvnnoogg  lleeččeennjjaa  
--  LLuuppuuss  eerryytthheemmaattooddeess  

--  MMoorrbbuuss  PPaaggeett,,  rreeuummaattooiiddnnii  aarrttrriittiiss  ii  ddrruuggee  ssiisstteemmsskkee  bboolleessttii  sskkeelleettaa  
--  PPeemmpphhiigguuss  ((bbuulloozznnaa  ddeerrmmaattoozzaa  rraazzlliiččiittee  eettiioollooggiijjee))  

--  SScclleerrooddeerrmmiiaa  ((pprrooggrreessiivvnnaa  ssiisstteemmsskkaa  sskklleerroozzaa))  
--  DDrruuggee  ssiisstteemmsskkee  aauuttooiimmuunnee  bboolleessttii  

--  VVaarriicceess  ooeessoopphhaaggeeii  ((pprrooššiirreennee  vveennee  jjeeddnnjjaakkaa))  
--  XXeerrooddeerrmmiiaa  ppiiggmmeennttoossaa  ((nnaasslleeddnnaa  ppaattoolloošškkaa  rreeaakkcciijjaa  kkoožžee  nnaa  uullttrraalljjuubbiiččaassttee  zzrraakkee))  

--  HHrroonniiččnnaa  bboolleesstt  pplluuććaa  ((hhrroonniiččnnii  bbrroonnhhiittiiss,,  eemmffiizzeemm  ii  ddrr..)),,  kkoojjaa  uuzzrrookkuujjee  ssmmaannjjeennjjee  ffuunnkkcciioonnaallnnee  pplluuććnnee  rreezzeerrvvee  
--  OOssoobbee  kkoojjee  ppoossllee  iinniicciijjaallnnoo  ppoossttaavvlljjeennee  ddiijjaaggnnoozzee  HHOOBBPP  nniissuu  pprreessttaallee  ddaa  ppuuššee  

--  OObboossttrraannaa  bbuubbrreežžnnaa  ssllaabboosstt  
--  HHyyddrroonneepphhrroossiiss  bbiillaatteerraalliiss  ((oobboossttrraannaa  hhiiddrroonneeffrroozzaa))  
--  NNeeffuunnkkcciioonnaallaann  jjeeddaann  oodd  ddvvaa  bbuubbrreeggaa  iillii  hhiirruurršškkii  ooddssttrraannjjeenn  jjeeddaann  bbuubbrreegg  uu  cceelliinnii  

--  HHrroonniiččnnii  vveennsskkii  uullkkuuss  ii//iillii  hhrroonniiččnnaa  vveennsskkaa  iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa  
--  TTrroommbbooeemmbboolliijjsskkee  eeppiizzooddee  iillii  ppoorreemmeeććaajj  zzggrruuššaavvaannjjaa  kkrrvvii  

--  GGllaauukkoomm,,  oobboolleennjjee  vviiddnnoogg  žžiivvccaa,,  mmaakkuullee  iillii  ddrruuggii  rraazzlloozzii  kkoojjii  ssvvoojjoomm  pprrooggrreessiijjoomm  mmoogguu  uuzzrrookkoovvaattii  sslleeppiilloo  ((vviiddeettii  ččllaann  22..))  
--  CCiissttiiččnnaa  ffiibbrroozzaa  

  

ČČllaann  44..  
  

LLiiccaa,,  oobboolleellaa  oodd  aakkuuttnniihh  bboolleessttii  iillii  bboolleessttii  zzaa  kkoojjee  jjee  pprreeddvviiđđeennoo  ooppeerraattiivvnnoo  lleeččeennjjee,,  ppoo  pprraavviilluu,,  nnee  mmoogguu  zzaakklljjuuččiittii  ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee  ddookk  ssee  lleeččeennjjee  
nnee  zzaavvrrššii..  
  

OOddllaaggaannjjee  pprriihhvvaattaa  ppoonnuuddee  ssee  ppoosseebbnnoo  pprriimmeennjjuujjee  uu  sslluuččaajjuu  ppoossttoojjaannjjaa  sslleeddeeććiihh  bboolleessttii::  
--  HHyyppeerrtthhrroopphhiiaa  pprroossttaattaaee  ((ppaattoolloošškkoo  ppoovveeććaannjjee  pprroossttaattee))  

--  IInnccoonnttiinneennttiioo  uurriinnaaee  ((nneemmoogguuććnnoosstt  zzaaddrržžaavvaannjjaa  mmookkrraaććee))  
--  LLeeppttoossppiirroossiiss  ((lleeppttoossppiirroozzaa--zzaarraazznnaa  bboolleesstt  pprraaććeennaa  oošštteeććeennjjeemm  uunnuuttrraaššnnjjiihh  oorrggaannaa))  

--  NNeepphhrroolliitthhiiaassiiss  ((bbuubbrreežžnnii  kkaammeennccii)),,  kkoojjii  nnee  uuzzrrookkuujjuu  ssuubbjjeekkttiivvnnee  tteeggoobbee  
--  SSttrriiccttuurraa  uurreetthhrraaee  ((ssuužžeennjjee  mmookkrraaććoovvooddaa  jjaaččeegg  sstteeppeennaa))  

--  TTuubbeerrccuulloossiiss  oossssiiuumm  ((aakkttiivvnnaa  kkooššttaannaa  ttuubbeerrkkuulloozzaa))  
--  BBoolleessttii  kkoojjee  zzaahhtteevvaajjuu  ooppeerraattiivvnnii  zzaahhvvaatt  

  
OOssiigguurraavvaačč  ććee  ooddlloožžiittii  pprriihhvvaatt  ppoonnuuddee  zzaa  ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee  zzaa  ooddrreeđđeennii  vvrreemmeennsskkii  ppeerriioodd,,  uu  sslluuččaajjuu  lliiccaa  kkoojjee  jjee  bbiilloo  iizzlloožžeennoo  ttrroovvaannjjuu  tteešškkiimm  
mmeettaalliimmaa  ((cciinnkk,,  oolloovvoo,,  žžiivvaa,,  ii  ddrr..))  ii  ddrruuggiimm  hheemmiijjsskkii  šštteettnniimm  mmaatteerriijjaammaa  kkoojjee  zzaahhtteevvaajjuu  ttaaččnnoo  iissppiittiivvaannjjee  ffuunnkkcciijjee  uunnuuttrraaššnnjjiihh  oorrggaannaa..  
 

ČČllaann  55..  
  

OOssiigguurraavvaačč  mmoožžee  pprriihhvvaattiittii  ppoonnuudduu  zzaa  ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee  uu  sslluuččaajjuu  ppoossttoojjaannjjaa  ooddrreeđđeenniihh  bboolleessttii  ssaammoo  uuzz    mmiiššlljjeennjjee  lleekkaarraa  cceennzzoorraa..  
  

BBoolleessttii  iizz  ssttaavvaa  11..  oovvoogg  ččllaannaa  ssuu::  
  

11..  BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa,,  kkrrvvii  ii  hheemmaattooppooeezznniihh  oorrggaannaa::  
--  AAnnaaeemmiiaa  aappllaassttiiccaa,,  hhaaeemmoolliittiiccaa  ((mmaallookkrrvvnnoosstt  uusslleedd  nneeddoovvoolljjnnoogg  ssttvvaarraannjjaa  iillii  rraazzaarraannjjaa  ccrrvveenniihh  kkrrvvnniihh  zzrrnnaaccaa))  
--  HHaaeemmoopphhiilliiaa  ((nnaasslleeddnnaa  sskklloonnoosstt  ppoojjaaččaannoomm  kkrrvvaarreennjjuu  zzbboogg  ppoorreemmeeććaajjaa  zzggrruuššaavvaannjjaa  kkrrvvii))  

--  TTaacchhyyccaarrddiiaa  ((ssrrččaannee  mmaannee))  
--  PPooddaattaakk  oo  bboolluu  uu  ggrruuddiimmaa  ddoo  ppoossttaavvlljjaannjjaa  ddeeffiinniittiivvnnee  ddiijjaaggnnoozzee  

--  PPoorreemmeeććaajjii  ssrrččaannoogg  rriittmmaa  
  

22..  DDuuššeevvnnii  ppoorreemmeeććaajjii  ii  ddrruuggee  bboolleessttii  nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa  ii  ččuullaa::  
--  DDyyssttrroopphhiiaa  mmuussccuulloorruumm  ((nnaasslleeddnnaa  mmiiššiiććnnaa  ssllaabboosstt))  
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--  EEppiilleeppssiiaa  ((žžaarriiššnnaa  ))  

--  HHyyddrroocceepphhaalluuss  ((ppaattoolloošškkoo  pprrooššiirreennjjee  lloobbaannjjsskkiihh  pprroossttoorraa  iissppuunnjjeenniihh  mmoožžddaannoomm  tteeččnnooššććuu))  
--  MMeennttaallnnaa  iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa  ((lliiccaa  ggrraanniiččnnoogg  kkooeeffiicciijjeennttaa  iinntteelliiggeenncciijjee,,  llaakkššii  ddeebbiilliitteett))  

--  MMoorrbbuuss  PPaarrkkiinnssoonnii  ((eekkssttrraappiirraammiiddnnaa  bboolleesstt,,  ttiippiiččnnii  oobblliiccii))  
--  PPssyycchhoonneeuurroossiissii  nnuucclleeaarriiss  ((jjeezzggrroovvnnee  nneeuurroozzee))  

--  PPssyycchhoossyynnddrroommaa  oorrggaanniiccuumm  ((oorrggaannsskkii  uusslloovvlljjeennaa  mmeennttaallnnaa  ssllaabboosstt))  
--  SSuurrddoommuuttiittaass  ((gglluuvvoonneemmoosstt))  

  
33..  OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  ((bboolleessttii))::  

--  BBeenniiggnnii  ttuummoorrii  
--  KKaarrcciinnoomm  iinn  ssiittuu  uukkoolliikkoo  jjee  pprrooššlloo  vviiššee  oodd  1100  ggooddiinnaa  oodd  ooppeerraattiivvnnoogg  lleeččeennjjaa  ii  pprreemmaalliiggnnee  lleezziijjee  
--  JJeeddnnoossttrraannaa  hhiiddrroonneeffrroozzaa  ddoo  ddeeffiinniittiivvnnoogg  rreeššaavvaannjjaa  pprroobblleemmaa  

--  KKaammeenn  uu  bbuubbrreegguu  kkoojjii  jjee  uuzzrrookkoovvaaoo  tteeggoobbee,,  ddoo  EESSWWLL  ii  ssppoonnttaannee  eevvaakkuuaacciijjee  iillii  hhiirruurršškkoogg  uukkllaannjjaannjjaa  
--  NNeejjaassnnee,,  dduuggoottrraajjnnee  ggllaavvoobboolljjee  ddoo  kkoommpplleettiirraannjjaa  ddiijjaaggnnoossttiiččkkoogg  ppoossttuuppkkaa  

--  BBrroonnhhiijjaallnnaa  ffiissttuullaa  
--  EEhhiinnookkookk  jjeettrree  iillii  pplluuććaa  

--  TTuubbeerrccuulloossiiss  eenntteerriiddiiss  ((ttuubbeerrkkuulloozzaa  ccrreevvaa))  
--  TTuubbeerrccuulloossiiss  ppuullmmoonnuumm  ((ttuubbeerrkkuulloozzaa  pplluuććaa))  

--  TTuubbeerrccuulloossiiss  rreenniiss  ((ttuubbeerrkkuulloozzaa  bbuubbrreeggaa))  
  

ČČllaann  66..  
  

BBoolleessttii  kkoodd  kkoojjiihh  ssee  pprrii  zzaakklljjuuččeennjjuu  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa  pprriissttuuppnnaa  ssttaarroosstt  ppoovveeććaavvaa  zzaa  1155  ggooddiinnaa::  
  

11..    BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa  ::  
--  BBoolleesstt  aaoorrttnnoogg  zzaalliisskkaa  ((iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa,,  sstteennoozzaa  aaoorrttnnoogg  zzaalliisskkaa))  

--  BBoolleesstt  mmiittrraallnnoogg  zzaalliisskkaa  ((iinnssuuffiicciijjeenncciijjaa,,  sstteennoozzaa  mmiittrraallnnoogg  zzaalliisskkaa))  
--  HHyyppeerrttoonniiaa  aarrtteerriiaalliiss  ((ppoovveeććaannjjee  kkrrvvnnoogg  pprriittiisskkaa  117700--118800//111155  mmmmHHgg))  

--  SSuužžeennjjee  kkrrvvnniihh  ssuuddoovvaa  ddoonnjjiihh  eekkssttrreemmiitteettaa  ((MMoorrbbuuss  BBuueerrggeerr))  
  

22..  DDuuššeevvnnii  ppoorreemmeeććaajjii  ii  ddrruuggee  bboolleessttii  nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa  ii  ččuullaa  ::  
--  OObboossttrraannaa  sslleeppooććaa  iillii  oossllaabblljjeenn  vviidd  pprreekkoo  5500%%  ((vviiddeettii  ččllaann  22..))  
  

33..  OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  ((bboolleessttii))::  
--  PPoozziittiivvnnaa  ppoorrooddiiččnnaa  aannaammnneezzaa  mmaalliiggnniihh  ttuummoorraa  kkoojjii  ssuu  oobbuuhhvvaaććeennii  ppoolliissoomm  oossiigguurraannjjaa  

--  AAnntthhrraaccoossiiss  ((bboolleesstt  pplluuććaa  uuzzrrookkoovvaannaa  uugglljjeennoomm  pprraaššiinnoomm))  
--  SSiilliiccoossiiss  ((bboolleesstt  pplluuććaa  uuzzrrookkoovvaannaa  kkvvaarrccnnoomm  pprraaššiinnoomm))  

--  MMoorrbbuuss  BBeecchhtteerreeww  ((aannkkiilloozznnii  ssppoonnddiilliittiiss))  
--  PPoollyyppuuss  rreeccttii  ((ppoolliipp  ddeebbeelloogg  ccrreevvaa))  

--  UUllccuuss  jjeejjuunnii  ((ččiirr  ttaannkkoogg  ccrreevvaa))  
--  MMoorrbbuuss  MMeenniieerree  ((MMeenniieerreeoovvaa  bboolleesstt))  

  
ČČllaann  77..  

  
BBoolleessttii  kkoodd  kkoojjiihh  ssee  pprrii  zzaakklljjuuččeennjjuu  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa  pprriissttuuppnnaa  ssttaarroosstt  ppoovveeććaavvaa  zzaa  1100  ggooddiinnaa::  
  

11..  BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa,,  kkrrvvii  ii  hheemmaattooppooeezznniihh  oorrggaannaa  
--  AAnnaaeemmiiaa  ppeerrnniicciioossaa  ((mmeeggaalloobbllaassttnnaa  aanneemmiijjaa  uuzzrrookkoovvaannaa  nneeddoossttaattkkoomm  vviittaammiinnaa  BB1122))  

--  CCllaauuddiiccaattiioo  iinntteerrmmiitteennss  ((ppeerriiooddiiččnnii  bboolloovvii  ii  ggrrččeevvii  uu  eekkssttrreemmiitteettiimmaa  zzbboogg  ppoorreemmeeććaajjaa  cciirrkkuullaacciijjee))  
--  HHyyppeerrtteennssiioo  aarrtteerriiaalliiss  ((116600--117700//111100  mmmmHHgg))  

  
22..  DDuuššeevvnnii  ppoorreemmeeććaajjii  ii  ddrruuggee  bboolleessttii  nneerrvvnnoogg  ssiisstteemmaa  ii  ččuullaa::  
--  AAnnaaccuussiiss  bbiillaatteerraalliiss  ((oobboossttrraannaa  gglluuvvooććaa))  

  
33..  OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  ((bboolleessttii))::  

--  PPoozziittiivvnnaa  ppoorrooddiiččnnaa  aannaammnneezzaa  mmaalliiggnniihh  ttuummoorraa  kkoojjii  nniissuu  oobbuuhhvvaaććeennii  ppoolliissoomm  oossiigguurraannjjaa  
--  PPoozziittiivvnnaa  ppoorrooddiiččnnaa  aannaammnneezzaa  bboolleessttii  kkoojjee  ssuu  oobbuuhhvvaaććeennee  ppoolliissoomm  oossiigguurraannjjaa    

--  BBrroonncchhiittiiss  cchhrroonniiccaa  oobbssttrruuccttiivvaa  ((hhrroonniiččnnii  oobbssttrruukkttiivvnnii  bbrroonnhhiittiiss))  
--  DDiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ttiipp  IIII  ((ššeeććeerrnnaa  bboolleesstt  ss  pprrvviimm  jjaavvlljjaannjjeemm  ppoossllee  2200..  ggooddiinnee  žžiivvoottaa)),,  uukkoolliikkoo  nniissuu  pprriissuuttnnee  kkoommpplliikkaacciijjee  bboolleessttii  ((rreettiinnooppaattiiaa,,  

nneeuurrooppaattiiaa,,  aannggiiooppaattiiaa......))  
--  DDeeaatthheessiiss  uurriiccaa  ((ggiihhtt))  

--  DDiivveerrttiikkuullii  ggaassttrrooiinntteessttiinnaallnnoogg  ttrraakkttaa  
--  MMoorrbbuuss  BBaasseeddooww  ((hhiippeerrttiirreeoozzaa  ss  eeggzzooffttaallmmuussoomm  ii  ssttrruummoomm))  
--  OOsstteeoommyyeelliittiiss  rreecciiddiivvaannss  ((ppoonnaavvlljjaannaa  uuppaallaa  kkooššttaannee  mmaassee))  

--  PPssoorriiaassiiss  ((ppssoorriijjaazzaa))  
--  HHrroonniiččnnii  vveezziikkoouurreetteerraallnnii  rreefflluukkss  ssaa  ppoonnaavvlljjaanniimm  iinnffeekkcciijjaammaa  bbuubbrreeggaa  

--  AAsstthhmmaa  
--  EEmmpphhyysseemmaa  ppuullmmoonnuumm  ((pplluuććnnii  eemmffiizzeemm))  

--  NNoodduuss  ((ččvvoorr))  ššttiittnnee  žžlleezzddee  pprroommeerraa  vveeććeegg  oodd  11  ccmm  
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ČČllaann  88..  

  
BBoolleessttii  kkoodd  kkoojjiihh  ssee  pprrii  zzaakklljjuuččeennjjuu  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa  pprriissttuuppnnaa  ssttaarroosstt  ppoovveeććaavvaa  zzaa    55  ggooddiinnaa::  
  

11..  BBoolleessttii  ssrrccaa  ii  kkaarrddiioovvaasskkuullaarrnnoogg  ssiisstteemmaa  ::  
--  HHyyppeerrttoonniiaa  eesssseennttiiaalliiss  ((ppoovviiššeenn  kkrrvvnnii  pprriittiissaakk  115500--116600//110000  mmmmHHgg))  

--  VVaarriicceess  ccrruurriiss  ((pprrooššiirreennjjee  vveennaa  nnoogguu))  kkaaddaa  ssuu  pprriissuuttnnee  kkaaoo  eesstteettsskkii  pprroobblleemm  ii  nnee  uuzzrrookkuujjuu  ttrrooffiiččnnee  pprroommeennaa  kkoožžee  
  
22..          OOssttaallaa  oorrggaannsskkaa  ssttaannjjaa  ((bboolleessttii))::  

  
--            UUllccuuss  vveennttrriiccuullii  sseeuu  dduuooddeennii  ((ččiirr  nnaa  žžeelluuccuu  iillii  ddvvaannaaeessttooppaallaaččnnoomm  ccrreevvuu))  

--            HHeerrnniiaa  uummbbiilliiccaalliiss  sseeuu  iinngguuiinnaalliiss  ((pprreeppoonnsskkaa  iillii  ppuuppččaannaa  kkiillaa))  
--            HHyyppeerrtthhyyrreeoossiiss  ((ppoojjaaččaannaa  ffuunnkkcciijjaa  ššttiittaassttee  žžlleezzddee))  

--            HHyyppootthhyyrreeoossiiss  bbeezz  nnaazznnaakkaa  mmeennttaallnnee  rreettaarrddaacciijjee  
--            SSttaattuuss  ppoosstt  sspplleenneeccttoommiiaamm  ((ssttaannjjee  ppoossllee  ooppeerraattiivvnnoogg  uukkllaannjjaannjjaa  sslleezziinnee))  

--  HHeerrnniiaa  ddiiaapphhrraaggmmaalliiss  ((ddiijjaaffrraaggmmaallnnaa  hheerrnniijjaa))  
--  PPrriirraasslliiccee  uu  ttrrbbuuššnnoojj  ššuupplljjiinnii  ((ppoossllee  uuppaallee,,  ooppeerraacciijjee))  

  
  

  

SSTTEEPPEENN  UUVVEEĆĆAANNOOGG  RRIIZZIIKKAA  ZZBBOOGG  IINNDDEEKKSSAA  TTEELLEESSNNEE  MMAASSEE  

ČČllaann  99..  
  

IInnddeekkss  tteelleessnnee  mmaassee  ((uu  ddaalljjeemm  tteekkssttuu::  IITTMM))  ssee  oobbrraaččuunnaavvaa  ttaakkoo  ššttoo  ssee  mmaassaa  iisskkaazzaannaa  uu  kkiillooggrraammiimmaa  ppooddeellii  ssaa  vviissiinnoomm  iisskkaazzaannoomm  uu  mmeettrriimmaa  nnaa  
kkvvaaddrraatt..  
  

UU  ttaabbeellaammaa  kkoojjee  sslleeddee  ddaattee  ssuu  vvrreeddnnoossttii  IITTMM  zzaa  kkoojjee  ććee  OOssiigguurraavvaačč  ooddbbiittii    zzaakklljjuuččeennjjee  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa,,  kkaaoo  ii  uusslloovvii  ppoodd  kkoojjiimmaa  ssee,,  zzaavviissnnoo  oodd  
vvrreeddnnoossttii  IITTMM,,  ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee  mmoožžee  zzaakklljjuuččiittii::  

  

PPrriissttuuppnnaa  ssttaarroosstt  IITTMM  
PPoovveeććaannjjee  pprreemmiijjee    ((uu  ‰‰  oossiigguurraannee  ssuummee))  

MMuušškkaarrccii  ŽŽeennee  

ddoo  2299  ggooddiinnaa  

ddoo  1188  ooddbbiittii  ooddbbiittii  

1188,,0011  --  3300,,5500  00  00  

3300,,5511  ––  3333,,0000  00,,55  00,,55  

3333,,0011  ––  3355,,0000  11  11  

3355,,0011  ––  3377,,0000  11,,55  11,,55  

3377,,0011  ––  4400,,0000  ooddbbiittii  ooddbbiittii  

pprreekkoo  4400,,0000  ooddbbiittii  ooddbbiittii  

pprreekkoo  2299  ggooddiinnaa  

ddoo  1188  ooddbbiittii  ooddbbiittii  

1188,,0011  --  3300,,5500  00  00  

3300,,5511  ––  3333,,0000  33,,55  22  

3333,,0011  ––  3355,,0000  44,,55  33  

3355,,0011  ––  3377,,0000  66  33,,55  

3377,,0011  ––  4400,,0000  ooddbbiittii  ooddbbiittii  

pprreekkoo  4400,,0000  ooddbbiittii  ooddbbiittii  

  

 

 
SSTTEEPPEENN  UUVVEEĆĆAANNOOGG  RRIIZZIIKKAA  ZZBBOOGG  KKOONNZZUUMMIIRRAANNJJAA  AALLKKOOHHOOLLAA  II  NNAARRKKOOTTIIČČKKIIHH  SSRREEDDSSTTAAVVAA  

ČČllaann  1100..  
  

UU  ttaabbeellii  kkoojjaa  sslleeddii  ddaattee  ssuu  ddnneevvnnee  kkoolliiččiinnee  aallkkoohhoollaa  zzaa  kkoojjee  ććee  OOssiigguurraavvaačč  ooddbbiittii  zzaakklljjuuččeennjjee  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa,,  kkaaoo  ii  uusslloovvii  ppoodd  kkoojjiimmaa  ssee,,  
zzaavviissnnoo  oodd  ddnneevvnnee  kkoolliiččiinnee  aallkkoohhoollaa,,  ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee  mmoožžee  zzaakklljjuuččiittii::  

  

Dnevna količina alkohola 
do 1 lit. piva ili 

do 0,5 lit. vina ili 
do 0,1 lit. žestokog pića 

do 1,5 lit. piva ili 
do 0,75  lit.  vina ili 

do 0,15 lit.  žestokog pića 

do 2 lit. piva ili 
do 1 lit. vina ili 

do 0,2 lit. žestokog pića 

preko 2 lit. piva ili 
preko 1 lit. vina ili 

preko 0,2 lit. žestokog pića 

Povećanje pristupne 
starosti  (u godinama) 

00    55    1100    ooddbbiittii  

  

OOssiigguurraavvaačč  ććee  ooddbbiittii  zzaakklljjuuččeennjjee  uuggoovvoorraa  oo  oossiigguurraannjjuu  uu  sslluuččaajjuu  kkoonnzzuummiirraa  nnaarrkkoottiiččkkiihh  ssrreeddssttvvaa  bbeezz  oobbzziirraa  nnaa  kkoolliiččiinnuu..  
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SSTTEEPPEENN  UUVVEEĆĆAANNOOGG  RRIIZZIIKKAA  ZZBBOOGG  KKOONNZZUUMMIIRRAANNJJAA  CCIIGGAARREETTAA  //  DDUUVVAANNAA  

ČČllaann  1111..  
  

UU  ttaabbeellii  kkoojjaa  sslleeddii  ddaattee  ssuu  ddnneevvnnee  kkoolliiččiinnee  cciiggaarreettaa//dduuvvaannaa  zzaa  kkoojjee  ććee  OOssiigguurraavvaačč  ooddbbiittii  zzaakklljjuuččeennjjee  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa,,    kkaaoo  ii  uusslloovvii  ppoodd  kkoojjiimmaa  

ssee,,  zzaavviissnnoo  oodd  ddnneevvnnee  kkoolliiččiinnee  cciiggaarreettaa//dduuvvaannaa,,  ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee  mmoožžee  zzaakklljjuuččiittii::  
  

  

Broj cigareta ili  
gr. duvana za lulu 
(dnevno) 

manje od 20 cigareta ili 
manje od 20 gr. duvana  

do 30 cigareta ili 
do 30 gr. duvana  

do 40 cigareta 
do 40 gr. duvana  

preko 40 cigareta 
preko 40 gr. duvana  

Povećanje pristupne 
starosti  (u godinama) 

00    55    1100    ooddbbiittii  

  

  

SSTTEEPPEENN  UUVVEEĆĆAANNOOGG  RRIIZZIIKKAA  ZZBBOOGG  OOBBAAVVLLJJAANNJJAA  OODDRREEĐĐEENNOOGG  ZZAANNIIMMAANNJJAA  

ČČllaann  1122..  
  

UU  ttaabbeellii  kkoojjaa  sslleeddii  ddaattaa  ssuu  zzaanniimmaannjjaa  zzaa  kkoojjaa  ććee  OOssiigguurraavvaačč  ooddbbiittii  zzaakklljjuuččeennjjee  ddooppuunnsskkoogg  oossiigguurraannjjaa,,  kkaaoo  ii  uusslloovvii  ppoodd  kkoojjiimmaa  ssee,,  zzaavviissnnoo  oodd  

zzaanniimmaannjjaa,,  ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee  mmoožžee    zzaakklljjuuččiittii::  
  

Oblast Zanimanje 
Povećanje 

premije (u %) 

Građevinarstvo 
poslovi na građevinama, putevima, železničkim prugama, na gradnji tunela, 
dalekovoda, mostova, rovova, hidrocentrala, brana, kesona i bunara  

10,00% 

 
Istraživači 

 

istraživači - u još neispitana područja i/ili na malim brodovima odbiti 

istraživači - na planine preko 6.000 metara visine, Arktik i Antarktik, tropi i pustinje   odbiti 

Kaskaderi kaskaderi odbiti 

Letačko osoblje 
letačko osoblje lakih letelica (jedrilica, zmaj, paraglajder, balon i sl);  
letačko osoblje koje leti na prototipovima ili probnim letovima;  
padobranci 

odbiti 

Lov i rad s životinjama  
čuvar divljih životanja u zoološkom vrtu 30,00% 

dresiranje divljih životinja 150,00% 

Obezbeđenje 

obezbeđenje objekata 10,00% 

obezbeđenje novca i vrednosti 40,00% 

lična pratnja i zaštita odbiti 

Podmornice 
administrativno i intendantsko osoblje, lekari, oficiri, muzičari, mornari i ostala posada u 
podmornicama 

10,00% 

Pomorska i rečna plovidba;  
Mornarica 

administrativno i intendantsko osoblje, lekari, oficiri, muzičari na brodovima i ostalim 
plovnim objektima, mornari i ostala posada na brodovima  i drugim plovnim objektima  

10,00% 

Rad sa gasovima, zapaljivim 
ili eksplozivnim materijama 

 

laboranti, pirotehničar odbiti 

proizvodnja baruta, municije za ručno oružje, vatrometa i raketa odbiti 

rad sa gasovima, zapaljivim materijama ili toksičnim materijama odbiti 

rad sa eksplozivnim materijama; demonter mina i granata; miner odbiti 

Rad sa radioaktivnim 
materijama 

poslovi koji podrazumevaju vađenje radioaktivne rude, prevoz i preradu radioaktivnih 
materijala 

odbiti 

Ronioci ronioci  odbiti 

Rudarstvo 
rudari i svi ostali radnici koji rade na površinskom i jamskom kopu, inženjeri i nadzorno  
osoblje koje po prirodi posla ulazi u okna  

odbiti 

Speleolozi speleolog odbiti 

Transport 
prevoz eksplozivnih materija odbiti 

prevoz gasova, zapaljivih ili toksičhih materija odbiti 

Vatrogasci vatrogasci 20,00% 

Vojska i policija 
vojni piloti, pripadnici garde, specijalnih brigada, pripadnici ABHO, centra za mirovne 
operacija, žandarmerija, pripadnici specijalnih jedinica, pripadnici antiterorističkih 
jedinica i slično 

odbiti 
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ZZAAVVRRŠŠNNEE  OODDRREEDDBBEE  

ČČllaann  1133..  
  

NNaa  ssvvee  ššttoo  nniijjee  rreegguulliissaannoo  PPoosseebbnniimm  uusslloovviimmaa  pprriimmeennjjuujjuu  ssee  ooddrreeddbbee  OOppššttiihh  uusslloovvaa  zzaa  oossiigguurraannjjee  žžiivvoottaa  OOssiigguurraavvaaččaa  ii  ppoozziittiivvnnii  pprrooppiissii  kkoojjiimmaa  ssee  
rreeggiilliiššee  oovvaa  mmaatteerriijjaa..  

ČČllaann  1144..  
  

  
OOvvii  PPoosseebbnnii  uusslloovvii  ssttuuppaajjuu  nnaa  ssnnaagguu  ii  pprriimmeennjjuujjuu  ssee  ppooččeevv  oodd  0011..0033..22001177..  ggooddiinnee..  

  
  

SSttuuppaannjjeemm  nnaa  ssnnaagguu  oovviihh  PPoosseebbnniihh  uusslloovvaa  pprreessttaajjuu  ddaa  vvaažžee  ii  ddaa  ssee  pprriimmeennjjuujjuu  PPoosseebbnnii  uusslloovvii  zzaa  oossiigguurraannjjee  uuvveeććaanniihh  rriizziikkaa  ppoo  TTaarriiffii  CC++  bbrroojj  
116622229999  oodd  ddaannaa  0022..1100..22001133..  ggooddiinnee..  

  
 

  


