
 

У Г О В О Р  

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ 

ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ СЕЛА  БРЕЗОЈЕВИЦЕ ,ОПШТИНА 

ГУСИЊЕВЛАСНИШТВО ПОРОДИЦЕ ЈАШОВИЋ 

 

Закључен дана 01.09.2022. године у Беранама, између: 

 

 

1.  ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ, улица Његошева 85 а Херцег Нови, 

Матични број: 11001831, бр. текућег рачуна 510-91548-03, Црногорска комерцијална банка, кога заступа  

предсједница Милијана Милојевић  (у даљем тексту Наручилац).  

и 

2.  „GOLD GRADING” д.о.о. , улица Будимље бб, Беране, ПИБ: 02886731, ПДВ БР. 60/31-0094-5 бр. 

текућег рачуна 520-37416-56, кога заступа извршни директор  Лазар Ђуришић ( у даљем тексту 

Извођач). 

 

ПРЕАМБУЛА: 

 

По одлуци Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Херцег Новог  бр. 

7/22 ,1.09.2022. године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици 

Јашовић  из села Брезојевице, на адаптацији и реконструкцији  породичног стамбеног објекта који ће 

иста користити за своје потребе. Власник земљишта – парцеле на којој се реконструише и адаптира 

стамбени објекат, Борис Јашовић  бр.лк. I5778K134  обезбеђујући неспорне доказе о власништву, 

претходно је дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио уговор о донацији, 

којим у свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима 

трошкове пројектовања и адаптације предметног објекта.  

Основ уговорa о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усаглашена и 

прихваћена Понуда бр.04/22  од 25.08.2022.  године, односно Анекс 1 овог уговора са детаљном 

спецификацијом материјала, врсте и количине радова, као и динамиком изградње, гарантним и другим 

одредбама, усаглашеним са Пројектном документацијом. 

Заједнички назив за оба уговарача је уговорне стране, уговарачи. 

 

 

 

 

 

 



Уговорне стране констатују: 

 

-да је Наручилац- Хуманитарна организација Срби за Србе, улица Његошева 85 а,Херцег Нови  

-да је Извођач- GOLD GRADING   из Берана, доставио понуду број 04/2022 од 25.08.2022 године, која у 

потпуности одговара договореној спецификацији и налази се у прилогу уговора и саставни је део 

уговора; 

- да Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде Извођача, закључује уговор 

са Извођачем о извођењу грађевинско занатских радова који су наведени у Анексу 1 овог уговора, на 

кући  власника Бориса Јашовића. 

 

 

Члан 1. 

1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице Jaшовић 

из села Брезојевица, а према подацима из конкурсне документације Наручиоца и понуде извођача 

број 04/2022 детаљније специфицирано у Анексу 1 овог уговора, које су саставни део овог 

уговора. 

1.2. Приликом потписивања овог уговора, Извођач изјављује да је упознат са обимом и предмјером 

потребних радова. 

1.3. У случају несагласности Понуде и овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће одредбе овог 

уговора имати јачу правну снагу. 

1.4. Наручилац и Извођач утврђују да је рок извођења радова из  става 30.11.2022. овог члана, битан 

елемент уговора. 

Члан 2. 

Укупна цјена за за извођење радова износи : 22,370.48  са урачунатим пдв-ом. 

(словима:двадесетдвијехиљадетристаседамдесет/48 евра) 
 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цјену за дефинисане радове на следећи 

начин: 

 

 авансном уплатом 50%  вриједности уговорених радова, 5  дана прије почетка уговорених радова, 
у износу од 11,185.24 евра (словима: једанестхиљастоосамдесетпет/24 евра). 

 

  Уплатом од 50% вријдности уговорених радова, 15 дана након завршених уговорених радова, у 

износу од 11,185.24  (словима: једанестхиљадатристаседамдесетпет /24) на рачун Извођача 

након извршених и примљених радова; 

 Наручилац ће уплату извршити у року не дужем од 5 дана од дана пријема крајњег рачуна.  

 Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго намјенски, искључиво 
ради набавке материјала и опреме, потребних за извршење радова по овом Уговору;  

 Извођач је у обавези да цео  износ примљеног аванса оправда изведеним радовима чији квалитет 
ће заједнички утврдити Одговорни извођач и одговорна особа  Наручиоца; 

 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавити, уплатити на жиро рачун извођача 520-37416-56 



 

Члан 3. 

 

3.1. Рок за завршетак радова из члана 1. Уговора је 27 радних дана од почетка радова, а почетак радова 

је договорен од 30.11.2022. године. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

   

Члан 4. 

4.1.  Извођач ће са пажњом доброг привредника, изводити и комплетирати радове, као и 

отклонити евентуалне недостатке сагласно одредбама овог Уговора и Закона о облигационим односима. 

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбједност свих радова, као 

и за све акте лица које он запосли, или физичких и правних лица које ангажује за обављање одређених 

радова које не обавља самостално, што укључује, али се не ограничава на преузимање одговорности за 

сву штету коју, намјерно, крајњом непажњом, или нехтано, проузрокују Извођач или лица које он 

ангажује. 

Члан 5. 

5.1. Ако се у току извођења радова на поменутој локацији појави потреба за новим радовима или 

услугама који представљају понављање истих или сличних радова или услуга, Наручилац може за те 

радове или услуге да додели уговор о извођењу радова првобитном извођачу под условом да се ти 

радови или услуге уклапају у основни пројекат. 

5.2. У случају да су радови из става 1 овог члана резултата погрешног планирања трошкова са 

стране Извођача, уговорне стране су сагласне да ће се цјена тих додатних радова подмирити из цјене 

члана 2. овог уговора, односно да за овакве радове Извођач нема право новчане компензације. 

5.3. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних и 

непредвиђених радова, Извођач ће исте извести тек након одобрења одговорне особе Наручиоца. 

Уколико ти радови по врсти нису обухваћени понудом, односно спецификацијом из Анекса 1, Извођач 

ће за исте испоставити посебну понуду, коју ће у знак прихватања потписати Наручилац. Цјена 

накнадних и непредвиђених радова се обрачунава и плаћа након извођења конкретних накнадних и 

непредвиђених радова, уколико другачије није предвиђено понудом за накнадне радове. У случају 

накнадних радова, важи гаранција дефинисана у члану 6 овог уговора. 

5.4. Извођач радова се обавезује да по завршетку радова остави чисто мјесто рада и да сав 

евентуални отпад однесе на депонију о свом трошку, а по претходном договору са одговорном особом 

Наручиоца. Извођач је дужан да однесе сав шут најкасније у року од 5 (пет) дана по завршетку свих 

радова на градилишту и врати градилишно мјесто у првобитно стање. Уколико то не учини, сагласан је 

да плати пенале у износу од 500.00 евра, без ПДВа. 

 

 



Члан 6. 

6.1 Извођач се обавезује да са извођењем уговорених радова отпочне након авансне уплате 

дефинисане у Члану 2. овог уговора . Гаранција за извршене радове износи 24 месеца од дана завршетка 

радова, почевши од тренутка пријема радова. 

6.2. Гаранција за солидност грађевине износи десет година, сходно одредбама Закона о 

облигационим односима. 

6.3.  У случају рекламације у гарантном року, Наручилац  је дужан да без одлагања, а најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана кад је уочио одређене недостатке који се односе на уговорени квалитет 

изведених радова и уграђених материјала, који нису настали неправилном употребом, као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима, у писаном облику о томе обавести Извођача радова, који је 

дужан да се одазове на рекламацију у року од 5 (пет)  дана од дана пријема рекламације, а да недостатак 

отклони о свом трошку  најкасније у року од 4 (четири) календарских дана од дана кад је обавештен о 

рекламацији. 

6.4.  Уколико Извођач радова не рјеши рекламацију, за коју се недвосмислено утврди да је 

настала његовом грешком, у року наведеном у овом члану, обавезан је да Наручиоцу радова плати 

пенале за сваки дан кашњења у износу од 1% од укупне вредности радова, а максимално до 10% од 

укупне вредности радова. 

Члан 7. 

Извођач у току радова и отклањања евентуалних недостатака дужан је да: 

7.1. Извођач води рачуна о безбједности свих лица које ће бити ангажована на неведеним 

пословима, како би се избегла опасност по живот тих лица; 

7.2. Извођач Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван локација; 

7.3. Извођач поштује, под претњом уговорне казне, зацртану динамику радова. 

Временске одреднице  

Активност 

Датум за 

реализацију Надлежност 

Почетак радова 10.09.2022. Извођач 

Уплата аванса 50% 07.09.2022. Наручилац 

Завршетак радова 30.11.2022. Извођач 

Потписивање записника о пријему радова 30.11.2022. Извођач и Наручилац 

Испостављање крајње фактуре 30.12.2022. Извођач 

Исплата преосталог дуговања 30.12.2022. Наручилац 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује: 

8.1. Да Извођачу у року од пет дана од достављеног рачуна изврши плаћање на жиро рачун 

Извођача 520-37416-56; 

 

8.2.  Да у примереном року решава све оправдане захтеве Извођача упућене посредством 

одговорне особе задужене за реализацију овог пројекта. 



Члан 9. 

9.1. Наручилац и Извођач ће записнички констатовати преузимање изведених радова по 

завршетку послова. 

9.2.  Наручилац и Извођач ће саставити комисију, са представницима обе уговорне стране, које ће 

констатовати писмено пријем радова, у цjелини и појединачно, уколико нема примjедби на изведене 

радове, односно приговоре на недостатке који се могу уочити редовним прегледом, уколико их  буде 

 било. 

 

   9.3. У случају утврђивања очигледних недостатака, Извођач их мора отклонити најкасније у року 

од  5 дана од дана сачињавања записника о пријему радова по коме је утврђен недостатак. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

10.1. У случају да Извођач све радове из овог уговора не заврши на вријеме, обавезан је да 

Наручиоцу плати накнаду од 0.5% овог уговора за сваки дан кашњења у извођењу свих уговорених 

радова. Укупан износ пенала не може прећи 10% од уговорене вериједности радова. 

10.2. Уговорна казна из става 1 овог члана се неће примјенити уколико је до кашњења дошло због 

измена које је Наручилац наложио, кашњења у плаћању од стране Наручиоца, као и у случају више силе 

која је била од утицаја на динамику спровођења уговорених радова. 

Члан 11. 

11.1. У случају да се у року од 24 мјесеца од дана пријема радова покажу недостаци који се 

редовним прегледом нису могли уочити, или се нису могли уочити због недостатка стручног знања са 

стране Наручиоца, а покажу се током коришћења просторија, које су предмет овог уговора, Извођач је 

дужан да ове недостатке отклони од свом трошку, у најкраћем могућем року након пријема писменог 

обавештења.  

  

  11.2. У случају да су скривени недостаци из става 1 овог члана изазвали и штету Наручиоцу или 

трећим лицима, Извођач је дужан да и ту штету надокнади, у њеном пуном износу, или да је отклони 

 о  свом  трошку. 

 

  11.3. Наручилац је дужан да Извођача о уоченим скривеним недостацима обавести одмах, а 

најкасније у року од емсец дана од дана уоченог недостатка, на начин да се то обавештење може 

доказати. У супртном, губи право на отклањање недостатака и накнаду штете 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

12.1. На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима. 

12.2. Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај уговор искључиво уколико друга 

уговорна страна не поштује своје уговорне обавезе. У том случају, уговорна страна која раскида уговор 



је дужна да другој уговорној страни најпре у писаном облику остави накнадни примјерени рок за 

испуњење  уговорне обавезе. Уколико друга уговорна страна ни у накнадном року не испуни уговорну 

обавезу, уговорна страна која захтева испуњење те обавезе има право да једнострано раскине овај 

уговор слањем писмене изјаве о раскиду препорученом пошиљком, са повратницом, на адресу друге 

уговорне стране из увода овог уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема писмене изјаве о 

раскиду овог уговора од стране друге уговорне стране. Уговорне стране су дужне да једна другу током 

трајања овог уговора уредно извештавају о промени адресе  и у том случају се сва писмена достављају 

на нову адресу. Уколико нека уговорна страна промени адресу, а о томе не обавести другу уговорну 

страну, писмена ће се сматрати достављена даном одашиљања на адресу из увода овог уговора. 

12.3. У случају да Извођач неосновано раскине овај уговор, односно не испуни своју уговором 

преузету обавезу извођења радова из члана 1. овог уговора  дужан је да Наручиоцу плати уговорну 

казну у износу од 3.000 ЕУР, у динарској противвриједности. 

 

Члан 13. 

13.1.  Све спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће 

споразумно. 

 

  13.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност стварно надлежног суда у тренутку покретања спора, за пдоручје сједишта Наручиоца у 

тренутку покретања спора. 

 

Члан 14. 

14.1. Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обостранз 

сагласност угвоорних страна. 

Члан 15. 

15.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од обе уговорне стране.  

Члан 16. 

16.1. Овај уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 





 

Анекс 1 – техничка спецификација и обим радова 

 

 

• Скидање цријепа, замјена летве, скидање и и уградња даске цоларице, летве, фолије 

непропусне, постављање црепа. 

• Израда комплет Демит фасаде стиропором д=8цм (типловање, лепак и мрежица,подлога са 

завршном обрадом акрил пласт у тону по избору инвеститора, са одговарајућом радном 

скелом) , површина којом се покрива  демит фасада је 180 м2.  

• Постављање олука – хоризонтални , вертикални –цц 42 м
2
. 

• Изловање тротоара  60 цм, 35 м2 

• Столарија (улазна врата -2 ком, врата од оставе-1 ком, већи прозор - 7 ком, мали прозори - 2 

ком)  

• димјак дјечија соба,  

•  бавалит уградња и кречење 220 м2. 

. 

 

 

 

 



\
2[,yMAlmTAPIIA OprAlm3AlmJA CPEII 3A CPEE (IIPHa roDat
yjml|a:  IberomeBa 6p  85A,  85340  XepHer HOBH,  LtoHa ropaMa"FTHII  6poj.11001831,  TeTI.  +382
69/557-129httD:/twww.srbizasrbe.org;szscrmagora@gmail.com
TenyhH paqyH:  510-91548-03 HPHoropcKa KOMepl|IjaTIIIa BaHKa

HeBH3HIIpanyH: IBAN ME25 5000 0000 0091 5480 3  SWIFT: CKBCMEPG

yroB0p  0  HOHAI|H]H

3anJbyqeH y IIIenyjlapy, ollllmllla BepaHe, z|aHa 01.09.2022. rorllllle H3Meby:

1.  XyMaHHTapHe  opraHH3al|I|je  Cp6H  3a  Cp6e,  y]I.  Ibel`omeBa  85a ne  Xepl|er  HOBor  (MaT.6p.11001831,
mrs  11001831 ) KojH 3acTylla ape;|cje;|HIIK opraHH3al|I{je MELIIHjaHa MELrlojeBHh (y HajbeM TeKcry HOHarop

Ca jeRTe cTpaHe)

H

BopHC JamoBIIh, popeH                 .ron, JMBr   --                  , 6pej iHqlle KapTe --I ca
Hpe6HBa"rmeM  cello  Fpe3ojeBrma,  orlITmHa  IIITaB,KojH je      3aKOHCKII  3acrymnzlc  Majl>ojbeTHe  qjel|e:  Pane

H¥"ranap HOHapje ca #ysH:i:%aan?Fr E[[[[[-HyEta JMBr                         ly HajbeM TeKCTy _
tlJlaH 1.

Hopo;|HI|a JallloBri je BIIIIIeqTlaHa IIopoz|III|a Koja IIMa IIOTpe6y 3a  analITapHjoM  Kyhe y HHjby  o6e36ebREaH,a

aHeREaTHrmc H HocTojaHCTBeHHx ycTIOBa 3a tlcllBor.

ThaH 2.

Cxozillo   paeTlo3IIMa   6J"xe   olmcaHIIM  y  qjlany   1.   oBor  yroBopa,   MaJioJI>e'IHoj   qjelun,   I{ao   IIpl"aol]"a

HOHaldye, o6e36ebeHa anaHTaHkya  cTaM6eHor  o6jeRTa, yKymle Bpnde;|Iroonl 22.370,48 EYP.

tlJlaH 3.

HMajyhil   y   BII;|y   IIPHpony   HOHa"je,   Itao   H   ELelly   BHclllry,   HpplMaoI|   ce,   IIOH   HyHOM   XPHBFTIIIOM   H

MaTepHjarl][IOM  oFTOBopHolriy,  o6aBe3yje  j|a  y  pony  oH  1o  (cjloBIIMa:  ;|eceT  )  roHIIIIa  oH  HaHa  anallTaunje

cTaM6eHor  o6jeRTa  11  IIpe;|aje  KTbyTleBa  o;I  HCTor,  Hehe  HelloKpeTHoCT  6JIHxe   oxpebeHe  y  qJlalry  2.   OBol`

yroBopa IIpo;|aTII, HIITII Ha 6H]Io KojH Hanllll oTybll'nl, 6e3 HpeTxoz|IIe carJlacHoc" HOHaTopa.

VKojmKo  y  poKy  o;I  10  (cTloBHMa:  ;|eceT)  ro;|IIHa  o;I HaHa IIPIIjeMa HaBe;|eHe ;|OHal|Hje  oH CTpaHe  HOHaTopa,

HPHMaol|H HerloxpeTHoc" 6Jmxe o;|pebeHe y tlllaHy 2. oBor yroBopa npo;|ajy 117m Ha 6HTlo KojH HaqHH oTybe,

6e3 IIpeTxoHHe carJlacHoc" HOHaTopa, o6aBe3yjy ce j|a CoJmHapHo HaREaHe HOHaTopy I|eJloKyllHy Bpllj;|HocT

;|oHaHHje y H3Hocy Kojll je yTpollleH 3a peaTm3al|Hjy oBor IIpojeRTa.



ThaH 4.

HPHMaol|Hceo6aBe3yjyHa,HaKOHIIIToHPHMHHpeHMeTnyHOHal|Hjy,HaBeHeHeHelloxpeTHoc"HeheH3HaBa"

1       y3aryH, 6e3 carJlacHoc" HOHaTopa.

tLJlaH 5.

CBeHacTanecllopoBeyroBopHecxpaHehePjelllaBa"HoroBopHo,BaHcyHa,yHpoTIIBHOMpjemaBahecTBapHo
H MjecHO Ha"exaH cyst y ItoHoj ropH.

ThaH 6.

oBajyroBOpcaHHH,eHjeyxpHHCTOBjeTHaIIPHMjepKa,OHKojHxceHojeHaHHPHMjepaKxprmaHacBaltojoH

yroBopHHx cxpaHa.

dy c3-



Gold  Grading  D.O.O
Budimlja  bb
Berane,   Crna Gora
+38268118429,
1goldgrading@gmail.com

Ra6un: 40/2022

Berane,   07. sep. 2022. / Rok za pla6anje: 14. sep. 2022.

JIKR        87cda221-3484-449b-b780-062af29d966c

lKOF        a3936ddbadf06228c03fle2703075a6b

Broj          jx200gn357/40/2022/qj532mhl72

Datum    7. septembar 2022,14:33:04

Vrsta       bezgotovinski /ACCOUNT

OPIS

'

Stolarija, dimnjak, oluci, bavalit

Uplata  za adaptaciju za  kucu u

Brezojevicima

KOL.                BEZ  PDV

PIB:  02886731
Hipotekarna:  520-37416-56

Humanitarna organizacija Srbi

za Srbe d.o.o.

Njego§eva 85a,  Herceg Novi

Crna Gora

PIB: 11001831

SA PDV                       POP. SA PDV                      UK. BEZ PDV         UK. SA PDV

1kom        7794,00000       9430,74000      /

PDV STOPA                                  OSNOVICA ZA PDV                        IZNOS  POREZA

21 %                                          7794,00€

Ra6un  izdao:

PostFiskal  by Fie-§t.a~rt lT d.o.o. / qk433mq872

1636,74€

7794,00€           9430,74€

7794.00 €

1636.74 €

9430.74 €

Ra6un  preuzeo:



Gold  Grading  D.O.O
Budimlja  bb
Berane,   Crna Gora
+38268118429,
1goldgrading@gmail.com

Ra6un: 48/2022

Berane,   16. sep.  2022. / Rok za  pla6anje:  23. sep.  2022.

Krovna rekonstrukcija

JIKR        la45baeb-4e34-44d6-93e7-31b201cb3c68

lKOF        8cc415e2d5ee6ab837a820eadccffd61

Broj         jx200gn357/48/2022/qj532mhl72

Datum    16. septembar 2022,12:41:25

Vrsta       bezgotovinski / ACCOUNT

PIB:  02886731
Hipotekarna: 520-37416-56

Humanitarna organizacija Srbi

za Srbe d.o.o.

Njego§eva 85a,  Herceg  Novi

Crna Gora

PIB: 11001831

KOL.               BEZ PDV                    SA PDV                       POP. SA PDV                      UK. BEZ PDV         Ul(. SA PDV

1  kom        4800,00000      5808,00000      / 4800,00€          5808,00€

PDV STOPA                                  OSNOVICA ZA PDV                        IZNOS POREZA

21%                                         4800,00€ 1008,00€

4800.00 €

1008.00 €

5808.00 €

Ra6un preuzeo:





XyMAHMTAPHA   OprAHM3ALJMJA CPEM 3A CPEE (uDHa roDal
yj"Ha: LberoueBa 6p 85A, 85340 XepLier HOBM, L|pHa ropa MaTMu"
6poj,11001831, Tell. +382 69 /557-129
szscrnagora@gmail.com
TeKyhM  paiiyH:  510-91548-03 L|pHoropcKa KOMepLiirianHa BaHKa

IIOTBPAa 0 npMjeMy xyMaHMTapHe noMohM

HaryM +]OryMeHTa:

*#OBMM AoryMeHTOM Ce noTBpbyje, Aa je 4oJle HaBeAeHa oCo6a carT[acHa Aa je

npMMMiia xyMaHMTapHy  noMoh y MMe cBoje nopoF]Mi+e, y  I{oiiMLIMHM  M  o6MMy  I{ojM je

HaBeAeH  M 4a  HeMa  HMKai{BMx  npMMeA614  Ha  Mcnopyny  MCTe.

rlo4aL+M qaBaoL+a carTiacHoc" 3a npMMibeHy noMOFi

VIMe vi ripe3MMe..     6bpMC,   JD2tloRin *

AaryM pot)eiba: ¢D . Ao .  /fJ77'-

MAeH"dyMi{aL+MOHM AoryMeHT:

M3flaT oq:

I)LI L,  .  it4=

MjecTo M az]peca cTaHOBaiba:

I+iiaHOBM  nopoflML|e:

1.EOpMC

2.EojaHa,

HeL|a:Pafle, KPMc"Ha, JlyKa

OnMc Ao6MjeHe noMohM:
AAanTaL+Mja  Kyhe-®acaz]a 88  MM-180M2,TpoToapM 35 M2,cToiiapMja ,4MMjaK,  ojiyuM-
42  M,6aBanMT,yrpaF]Lba M  i{peLlerbe 220  M2.A4anTaL|Mja I(poBa-CKMAalbe  uPMjena,
3aMieHa lieTBe,ci(MF]aibe M yrpa4Lba Aaci(e LioiiapML+e, JieTBe, dyonMje HenponycHe,
nocTaBibaibe L|pMjena.

BPMjef|HocT qo6MjeHe lioMohM/npojeRTa:   22,370.48  €

noTnMc  npMMaoua noMohM:


