
На основу члана 47. ст. 1 и 2. Закона о јавно – приватном партнерству и

концесијама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16),

СкупштинаГрада Новог Сада на ХХХЧШ седници од 29. јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИНА КОНАЧНИНАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-

ПРИВАТНОМПАРТНЕРСТВУЗА ЗАЈЕДНИЧКООБАВЊАЊЕДЕЛАТНОСТИ
ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХЗГРАДА,

ОБЕЗБЕБИВАЊА ЈАВНОГОСВЕТЊЕЊАИ ПРУЖАЊАДИМНИЧАРСКИХ
УСЛУГАСА ПРИЛОЗИМАКОЈИ ЧИНЕ ЊЕГОВ САСТАВНИ ДЕО

1. Даје се сагласност на коначни Нацрт уговора о јавно–приватном партнерству за

заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда,

обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга са прилозима који чине

његов саставни део, а који је истоветан тексту Модела уговора о јавно–приватном

партнерству из Конкурсне документације за јавну набавку одабира приватног партнера

ради закључења Уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање

делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног

осветљења и пружања димничарских услуга, шифра јавне набавке ЈН: 8/2018 од марта
2018. године.

П. Ово решење објавити у „Службеномлисту Града Новог Сада“.

РЕПУБШЛКА СРБИЈА ·

АУТОНОМНАПОКРАШНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИ САД
СКУПШТИНАГРАДА НОВОГ САДА Предсе к

Број: 020-95/2018-1
'

29. јун 2018. године
НОВИ САД д вко Јелушић



На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Предлога решења о

давању сагласности на коначни Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за
заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда,
обезбеђивањајавног осветљења и пружања димничарских услуга, са прилозима који чине
његов саставни део, Скупштина Града Новог Сада на ХХХУШ седници од 29. јуна 2018.

године доноси

ЗАКљУЧАК „;,

1. Скупштина Града Новог Сада овлашћује Градоначелника Града Новог Сада или
лице које он овласти да у име Града Новог Сада:

- потпише Уговор о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање
делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног
осветљења и пружања димничарских услуга у предложеном тексту, који је саставни део
овог закључка.

2. Скупштина Града Новог Сада овлашћује Градско веће Града Новог Сада да у
име Града Новог Сада:

– предузима све радње и активности у вези са реализацијом Уговора.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАШНА ВОЈВОДИНА
ГРАД нови САД
СКУПШТИНАГРАДА новог САДА ПретБрој: 020–95/2018-1
29. јун 2018. године » , ––//
нови САД Здр к}; Јелушић



љ.

У складу са чланом 9. став 4. Закона о јавно–приватном партнерству и

концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 15/ 16 и 104/ 16),

1. Град Нови Сад, Трг слободе бр. 1, Нови Сад, МБ: 08965498, ГШБ: 109924914,

кога заступа Градоначелник Милош Вучевић (у даљем тексту: „Град Нови

Сад“) и
·

2. Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора
Стан Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, улица Ласла Гала бр. 22, МБ:

08114854, ПИБ: 100236944, које заступа в.д. директора Иван Радојичић
(у даљем

тексту: „ЈКП Стан“)

оба у својству наручилаца (у даљем тексту заједно као: „Јавни партнер“) са једне

стране, и

3.
(Пуно или скраћено пословно име из АЏР)

са седиштем у , УЛ.

бр. , МБ: , ПИБ: , кога заступа
*„( )

а које је основано у складу са чланом 14. Закона о јавно–приватном партнерству и

концесијама од стране Групе понуђача РМ Но1с11п3 д.о.о. Нови Сад, Максима Горког

17а, Нови Сад, матични број 21351091, ПИБ 110447609 и Виз'со УаШа ПАВ Каипаз,

Сћетђоз 3. 11, ГТ–51347, Каунас, Република Литванија, матични број 132125543, ПИБ

[„Т321255413, са подизвођачем Јаупа Каизуегђауа (Ш., ћјџШјапа, Џ'пјзКа сез'па 263,

Њубљана, Република Словенија, матични број 3341836000, ПИБ 819393 6559,

(у даљем тексту: „Приватни партнер“),

дана (*) године у Новом Саду закључују
[празна поља означена са (*! попуњава Надичилац на дан потписивања0802 уговора},

УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМПАРТНЕРСТВУ ЗА

ЗАЈЕДНИЧКО ОБАВЊАЊЕ ДЕЛАТНОСТИОДРЖАВАЊА И
ПОПРАВКИСТАМБЕНИХИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА,

ОБЕЗБЕВИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЊЕЊА И ПРУЖАЊА
ДШНИЧАРСКИХУСЛУГА

(У даљем тексту: Уговор)

УВОДНЕНАПОМЕНЕ:

Тумачења:

У Уговору, осим уколико је очигледна супротна намера:
· једнина укључује множину и обрнуто;
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– упућивање на било које лице укључује и његове правне следбенике, а упућивање налице у одређеном својству искључује то лице у било ком другом својству или каоПОЈединца;
– упућивање на један род укључује и други род;
· упућивање на било који уговор или документ означава такав уговор или документса свим његовим изменама и допунама које у релевантном тренутку производе правнодејство;
– упућивање на било који пропис или његову одредбу укључује упућивање на билокоју измену и допуну тог прописа, као и било који накнадно донети пропис, односноњегову одредбу, који замењује пропис или одредбу прописа на који је првобитноупућено;
— израз „укључујући“ (заједно са повезаним термином „укључује“) не ограничаваопштост описа датог пре тог израза;
- у вези са одређењем било ког периода времена „од“ значи „од укључујући“ а „до“значи „до искључујући“;
– садржај и наслови у Уговору су наведени само ради упућивања и не представљајудео Уговора и неће бити узети у обзир приликом тумачења Уговора;
– упућивање у тексту Уговора на чланове, тачке и прилоге је упућивање на чланове,тачке и прилоге Уговора, осим уколико није другачије наведено. Упућивање у било комприлогу на чланове, тачке и прилоге је упућивање на чланове, тачке и прилоге Уговора,осим ако није другачије наведено;
– у случају неслагања између одредаба Уговора и било ког прилога који је саставнидео Уговора, предност ће имати одредбе Уговора.

Претходне констатације

Члан 1.

Уговорне стране претходно констатују:
– да је Град Нови Сад образовао Радну групу за припрему и израду предлога планасанације пословања ЈКП Стан; ·

– да је Град Нови Сад примио предлог заинтересованог лица за реализацију пројектајавно-приватног партнерства, сагласно члану 19. Закона о јавно-приватном партнерствуи концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/ 11, 15/ 16 и 104/16), (у даљем тексту икао: „ЗЈППК“);
· да су Град Нови Сад и ЈКП Стан, као јавна тела, сачинили Пројекат јавно–приватног
партнерства за делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда,обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга (у даљем тексту:„Пројекат ЈШТ“);
– да је дана 10. новембра 2016. године Комисија за јавно–приватно партнерство далапозитивно Мишљење број 81/ 16 да се Пројекат ЈШТ може реализовати у форми јавно-
приватног партнерства;
– да је дана 30. новембра 2016. године Скупштина Града Новог Сада донела Одлуку оусвајању Пројекта ЈГШ, под бројем 020–1688/2016–1, која је објављена дана 30.
новембра 2016. године у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 74/ 16;
· да су дана 31. марта 2017. године Наручиоци донели Одлуку спровођењу јавненабавке од стране више наручилаца, број 769 на основу овлашћења из члана 50. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/ 15 и 68/15), (у даљемтексту и као: „ЗШ“);
- да су дана 17. маја 2017. године Наручиоци донели Одлуку о изменама одлуке оспровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 1189;
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– да су дана 20. септембра 2017. године Наручиоци
донели Одлуку о измени одлуке о

спровођењу поступкајавненабавке од стране више наручилаца
број 2272;

– да је дана 30. маја 2017. године ЈКП Стан донео (а) Одлуку о покретању поступка

јавне набавке бр. 1341 и (6) Решење о образовању комисије за јавну набавку услуга у

отвореном поступку, број 1343;
· да је дана 20. јуна 2017.године ЈКП Стан донео Решење о стављању ван снаге

Решења о образовању комисије број 1343 од 30. маја 2017.године, број 1562;

– да је дана 20. јуна 2017.године ЈКП Стан донео Решење о образовању Конкурсне

комисије и Комисије за јавну набавку број 1576;
– да је дана 26. септембра 2017. године ЈКП Стан донео (а) Измене и допуне одлуке о

покретању поступка јавне набавке бр. 11/2017 и (6) Решење о изменама Решења о

образовању Конкурсне комисије и Комисије за јавну
набавку бр. 23 12/1;

– да је дана 29. септембра 2017. године припремљена и објављена конкурсна

документација за јавну набавку одабира приватног партнера ради закључења уговора о

јавно–приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и

поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања

димничарских услуга у отвореном поступку, шифра јавне набавке: ЈН бр. 11/2017 (у

даљем тексту и као: Конкурсна документација), у складу са законом, свеобухватно и

потпуно;
– да је дана 29. септембра 2017. године објављен Јавни позив за подношење понуда,

који садржи све елементе прописане одредбама ЗЈППК и ЗЈН;

– да је најповољнија понуда достављена у року и у складу са законом, конкурсном

документацијом и Јавним позивом, заједно са банкарском гаранцијом за озбиљност

понуде;
– да су при избору најповољније понуде примењени критеријуми у складу са ЗЈН,

ЗЈППК, конкурсном документацијом и Јавним позивом;
– да је дана 13. марта 2018. године под интерним бројем 565, Пројектни тим јавног

тела у својству конкурсне комисије сачинио Извештај о стручној оцени понуда у

поступку јавне набавке одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно–

приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки

стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања

димничарских услуга (шифра: ЈН 11/2017), узимајући у обзир све критеријуме и

информације;
– да је дана 13. марта 2018. године Наручилац донео Одлуку о обустави поступка

јавне набавке одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном

партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и

пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга

(шифра: ЈН 11/2017) под бројем 566, с обзиром да није примљена ниједна исправна

понуда;
– да је дана 26. марта 2018. године Наручилац под бројем 698 донео Решење о

образовању Конкурсне комисије и Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке

одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за

заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда,

обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга – преговарачки

поступак са објављивањем позива за подношење понуда (шифра: ЈН 8/2018);

- да је дана 26. марта 2018. године Наручилац под бројем 696 донео Одлуку о

покретању поступка јавне набавке одабира приватног партнера ради закључења

уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања

и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања

димничарских услуга – преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење

понуда (шифра: Ш 8/2018);
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· да је дана 26. марта 2018. године упућен Позив за подношење понуда (шифра: ЈН8/2018), у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама;
– да је понуђач коме је упућен позив у преговарачком поступку допунио своју понудутако да је исту учинио прихватљивом. Понуда је достављена у року и у складу са
законом, конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда, заједно сабанкарском гаранцијом за озбиљност понуде;
– да су при оцени понуде у преговарачком поступку примењени критеријуми у
складу са ЗЈН, ЗЈППК, конкурсном документацијом и Јавним позивом;
– да је дана 14. маја 2018. године под интерним бројем 1052, Пројектни тим јавног
тела, у својству конкурсне комисије, сачинио Извештај о стручној оцени понуда у
поступку јавне набавке одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-
приваТном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправкистамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања
димничарских услуга (шифра: ЈН 8/2018), узимајући у обзир све критеријуме И
информације;
- да је дана 15. маја 2018. године под интерним бројем 1065 Наручилац донео Одлуку
о додели уговора, односно о избору приватног партнера, која одлука је постала
правноснажна дана 29. маја 2018. године;
– да је дана (*) године Скупштина Града Новог Сада Дала сагласност
на коначни нацрт Уговора, укључујући прилоге који чине његов саставни део, по
овлашћењу из члана 47. ЗЈПГПС.

Предметуговора

Члан 2.

Предмет Уговора је уређење права и обавеза између Јавног и Приватног
партнера у погледу јавно–приватног партнерства за заједничко обављање делатности
одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења
и пружања димничарских услуга, а у складу са Пројектом ЈПП и Одлуком о усвајању
Пројекта ЈПП („Службени лист Града Новог Сада“, број 74/ 16) и спроведеног поступка
јавне набавке одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном
партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и
пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга, у
преговарачком поступку под бројем ЈН 8/2018 (У даљем тексту и као: Јавна набавка) и
Одлуке о додели уговора донете дана 15 . маја 2018. године под бројем 1065.

Дан закључења Уговора (у даљем тексту и као: Дан потписивања) је дан када га
потпишу заступници обе уговорне стране.

Уговор се закључује након спроведеног поступка јавне набавке као саставног
дела поступка јавно—приватног партнерства (у даљем тексту: „ЈШТ“). Јавни партнер је
одабрао облик институционалног ЛШ, који се реализује кроз оснивање и пословање
друштва за посебне намене (у даљем тексту: „ДПН“), у коме су суоснивачи и
сувласници удела одабрани Приватни партнер са 70% (словима: седамдесет посто)
удела и Јавни партнер са укупно 30% (словима: тридесет посто) удела, и то 15%
(словима: петнаест посто) удела у корист Града Новог Сада и 15% (словима: петнаест
посто) удела у корист ЈКП Стан.

ДПН ће обављати следеће делатности:
– Делатност одржавања и поправке стамбених и пословнихзграда обављаће се на
основу уговора о одржавању зграда које ће ДПН, као пружалац услуга, закључивати са
законским заступницима стамбених заједница, односно власницима стамбених и
пословних зграда као наручиоцима услуга, на принципима тржишног пословања и под

страна 4 од 34



условима које ДПН уговори са наручиоцима услуга. Предмет услуга може бити

одржавање и поправка зграда у смислу зидарских и осталих грађевинско-занатских

радова, затим одржавања инсталација грејања, лифта, водоводних и канализационих

инсталација, као и остали овде непоменути радови за које ће ДПН имати кадровске и

остале услове да их уговара и извршава.
– Делатност обезбеђивања јавног осветљења је комунална делатност чије

обављање је уређено Одлуком о уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града

Новог Сада“, бр. 56/12, 9/13, 26/13 и 69/13, „Службени гласник РС“, бр. 36/14 ~ одлука

УС и „Службени лист Града Новог Сада бр. 13/14, 28/14, 33/15, 74/16 и 67/17) и које

обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација система јавног

осветљења.
Систем јавног осветљења обухвата објекте односно опрему, инсталације и уређаје за

осветљавање јавних површина, спољних делова зграда и других објеката као и светлеће

рекламне ознаке које су прикључене на систем јавног осветљења. Под термином
„обезбеђивање јавног осветљења“ подразумевају се радови на одржавању, адаптацији и

унапређењу јавног осветљења, који обухватају радове на: замени светлећих тела и

других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, антикорозивна заштита и

прање стубова и заштитних облога светлећих тела, као и друге мере у циљу заштите и

одржавања употребне вредности јавног осветљења. У систем јавног осветљења спада и

опрема, инсталација и уређаји намењени за осветљавање објеката и амбијенталних

целина које имају историјски, архитектонски, културни, административни, привредни
или други значај за Град Нови Сад.

ДПН ће ову комуналну делатност обављати на основу одлуке Скупштине Града
Новог Сада о поверавању обављања делатности обезбеђивања јавног осветљења, као и

на основу уговора о обезбеђивању јавног осветљења који ће закључити надлежни орган
Града Новог Сада као наручилац услуга са једне стране, и ДПН као извршилац услуга
са друге стране. Средства за обављање комуналне услуге обезбеђивања јавног

осветљења обезбедиће се у буџету Града Новог Сада.
- Делатност пружања димничарских услуга обухвата:

– чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
– чишћење вентилационих канала и уређаја, и
– контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих

канала и уређаја.
Димничарске услуге обављају се у циљу обезбеђивања исправног

функционисања димоводних и ложишних објеката и уређаја,-вентилационих канала и

уређаја, превентивне заштите живота и имовине од пожара, заштите животне средине,
као и енергетске ефикасности, у складу са Одлуком о димничарским услугама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/13 и 28/14).

ДПН ће наплаћивати димничарске услуге непосредно од корисника услуга, по

ценама из понуде коју је Приватни партнер дао у поступку јавне набавке. Цена ове

усуге може се мењати одлуком коју доноси надзорни одбор ДГШ, уз претходну
сагласност Градског већа Града Новог Сада. Корисници ове услуге су физичка и/или

правна лица која су власници, односно корисници станова у стамбеној згради,
власници односно корисници породичних стамбених зграда и власници односно
корисници пословних простора и објеката у којима се налазе димоводни објекти,
резервни димоводни објекти, ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји.

У Прилогу број 1. – Технички опис делатности ЈКП Стан, детаљно се описују
све три основне делатности које ће обављати ДПН као и доступни технички подаци о

тренутном обиму вршења делатности од стране ЈКП Стан.
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Обавезе уговорнихстрана

Заједничке обавезе Приватног и Јавног партнера

Члан 3.

Јавни и Приватни партнер се обавезују да заједнички испуне следеће обавезе:
– истовремено за закључењем Уговора, закључе и Уговор о оснивању ДПН;
· у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења Уговора отворе привремени
рачун у пословној банци у Републици Србији ради уплате основног новчаног капитала
ДПН–а, у складу са садржином модела Уговора о оснивању ДГП–1 (даље: „Оснивачки
акт“ ;

– у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана закључења Уговора одреде сва лица
која ће вршити послове у управљачким телима ДПН-а, а која лица ће испуњавати све
потребне законске услове за обављање поверених послова;
– на основу потписаног Оснивачког акта, региструју оснивање ДПН у надлежном
регистру привредних субјеката – Агенцији за привредне регистре И ускладе његов рад
и пословање са Законом о комуналним делатностима, ЗЛТПК, Законом о привредним
друштвима, Законом о јавној својини, Законом о буџетском систему и другим законима,
одлуком о поверавању комуналних делатности обезбеђивања јавног осветљења и
пружања димничарских услуга, другим релевантним прописима и општим актима,
Уговором и добрим пословним обичајима;
– за све време трајања Уговора одрже регистровани уписани и уплаћени основни
капитал ДПН у непромењеном износу;
– у року од 10 (словима: десет) радних дана од дана регистрације ДПН–а отворе рачун
у пословној банци у Републици Србији и пренесу целокупан уписани и уплаћени
основни новчани капитал ДШ–а са привременог рачуна ДПН;
– у року од 5 (словима: пет) радних дана од дана када Скупштина Града Новог Сада
донесе одлуке којима поверава ДПН-у искључиво обављање комуналних делатности
обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга, уплате са пословног
рачуна ДШ–а на рачун Града Новог Сада, у складу са садржином инструкције за
уплату коју ће Јавни партнер доставити ДПН–у након отварања пословног рачуна ДПН,
новчани износ од 162.045.000,00 (словима: једна стотина шездесет два милиона
четрдесет пет хиљада и 00/100) динара, у складу са Уговором и Оснивачким
актом;усвоје и реализују програм пословања за наредну годину;
– почев од друге године пословања ДПН–а (друга пословна година), па до истека
трајања Уговора врше улагања у основна средства ДПН–а у висини не мањој од 5%
(словима: пет посто) од укупне књиговодствене вредности основних средстава у
својини ДПН утврђене на први дан почетка пословне године за коју се врши улагање и
тржишне вредности основних средстава које су ДПН–у дате на коришћење од стране
ЈКП Стан а која вредност је утврђена на дан преноса права коришћења, ради улагања у
основна средства ДПН-а, све сагласно Уговору.
· старају о исплати преузетих обавеза према повериоцима ЈКП Стан које су настале
и евидентиране у пословним књигама ЈКП Стан до дана 30.06.2017. године.
Преузимање дуга врши се према пресечном стању на дан 30.06.2017.године, које је
потврђено од стране одговорног лица или лица које је овлашћено за састављање
финансијких извештаја, на начин да се на износ који је пренет према стању у
пословним књигама на дан 30.06.2017.године на даље неће вршити обрачун камате на
потраживања која су предмет измирења;
– за све време трајања Уговора неће спровести докапитализацију од стране трећег
лица, као ни неки други облик улагања којим треће лице стиче учешће у основном
капиталу или гласачка права у ДПН-у, да права на основном капиталу ДПН–а и гласачка
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права у ДПН неће бити пренета на треће лице и да основни капитал ДГП–1 и удео у

ДПН-у неће бити предмет залоге, као и да ДПН неће издавати хартије од вредности и

друге финансијске инструменте којима се даје могућност учешћа трећег лица у

капиталу или управљању ДГШ-ом, осим у случајевима предвиђеним овим уговором;
– у року не дужем од 60 (словима: шездесет) дана од дана регистраЦИЈе ДПН-а,
обезбеде све неопходне услове како би ДПН започео обављање свих делатности за КОЈе

ће бити регистровано, односно за обављање делатности које су предмет
ЈГШ;

– објекат у Новом Саду, у улици Ласла Гала бр. 22, користе као седиште ДПН-а, те да

овај објекат одржавају, о трошку ДПН-а, најмање у стању у коме се објекат налазио у

тренутку када им је предат на коришћење и врате га најмање у исто стање и предају

Граду Новом Саду по истеку трајања Уговора;
– изврше све правне и фактичке радње у циљу преношења права коришћења на

покретним стварима које се дају на коришћење ДПН–у у складу са Уговором, законом и

подзаконским прописима;
– садашњим корисницима услуга ЈКП Стан пошаљу понуде за закључење нових

уговора о одржавању и поправки стамбених и пословних зграда са ДПН–Ом, као новим

уговарачем;
– поверене комуналне делатности кроз пословање ДГШ–а обављају стручно,
ефикасно, у складу са одлукама Скупштине Града Новог Сада о поверавању
комуналних делатности обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских
услуга које ће бити донете у роковима предвиђеним конкурсном документацијом и

Уговором, као и одлукама које уређују начин обављања тих делатности;
– предузимају мере одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и

опреме, који служе за обављање поверених комуналних делатности;
– да у року од 60 (словима: шездесет) дана од дана регистрације ДПН–а образују
Комисију за праћење реализације Уговора, на начин да оба партнера именују по 2

(словима: два) лица са искуством у обављању делатности које ће обављати ДПН, а на
начин прописан у члану 26. Уговора;
– по престанку трајања Уговора предузму све потребне правне и фактичке радње ради
ликвидације ДПН–а у складу са прописима који уређују положај привредних друштава.
Уколико важећи правни прописи то буду омогућавали, партнери ће приступити
преговорима у циљу омогућавања да ДТШ настави да обавља делатност одржавања и
поправки стамбених и пословних зграда са Приватним партнером као јединим
оснивачем;
· да се у обрачуну и наплати услуга придржава цена из понуде Приватног партнера,
односно цена тих услуга утврђених по основу садржине одлука наведених у члану 14.

Уговора, којима се уређује висина, начин обрачуна и наплате услуга које ће вршити
ДПН.

Посебне обавезе Приватног партнера

Члан 4.

Приватни партнер се обавезује да, поред испуњења преузетих обавеза из члана
3. Уговора, испуни и додатне обавезе које подразумевају (а) опште обавезе, које се
односе на све делатности које ће обављати ДПН и (6) посебне обавезе, које су
специфичне за поједине делатности које су предмет ЈГШ.

1. Опште обавезе:
– да у складу са Оснивачким актом, у року од 10 (словима: десет) дана од дана
закључења Уговора, односно одмах након отварања привременог рачуна ДШ-а у
пословној банци у Републици Србији, уплати новчани износ од 162.О45.000,00
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(словима: једну стотину шездесет два милиона четрдесет пет хиљада и 00/100) динара
на привремени рачун ДШ–а, као свој основни новчани капитал;
- да уплаћује позајмице оснивача у корист ДПН–а (којима се неће повећавати основни
капитал ДНП–а) ради (а) исплате трошкова редовног пословања у случају да приходи
које ДПН остварује нису за ту сврху довољни, и (6) исплате преузетих дугова ЈКП Стан
или било каквих других преузетих обавеза према повериоцима ЈКП Стан, у случају да
наведене обавезе није могуће измирити о року доспећа примарно из прихода које
остварује, а евентуално из остварене нето добити ДПН–а;
– да применом свог знања и искуства („Кпош–ћош*°),у фази организације рада ДПН-а,
омогући радно ангажовање довољног и потребног броја лица која имају адекватно
стручно знање за обављање делатности које спадају у уговорну обавезу ДПН-а према
корисницима услуга;
– да у року од 18 (словима: осамнаест) месеци од дана регистрације ДГШ-а, у његово
пословање уведе предвиђене стандарде 150 9001 и 150 14001, који ће бити исходовани
од стране акредитованог сертификационог тела, као и да установљене стандарде
одржава до истека трајања Уговора односно престанка ДПН-а;
– да своје пословање усклађује са уведеним стандардима, као и да уведе нове
стандарде које ће делатност ДПН–азахтевати за време трајања Уговора;
· да организује ефикасно, стручно и економично управљање пословањем ДПН-а,
стално унапређује пружање свих услуга и увећава број корисника услуга одржавања и
поправки стамбених и пословних зграда;
· да са стварима које су дате ДПН–у на коришћење од стране ЈКП Стан и/или Града
Новог Сада управља као „добар домаћин“, „добар привредник“ и „добар стручњак“, те
се стара о сталном обнављању и квалитетном одржавању возила, опреме и осталих
покретних ствари које служе обављању делатности ДПН–а, односно да возила, опрему
и остале покретне ствари које служе обављању делатности ДПН–а неће продати или на
други начин отуђити, заложити, дати у послугу или на коришћење трећем лицу без
претходне писане сагласности Јавног партнера.

2. Обавезе у погледу обављања делатности одржавања и поправки стамбених и
пословнихзграда:
- да омогући знатно виши ниво квалитета пружања услуга од стране ДПН-а у односу
на садашњи ниво квалитета услуга које пружа ЈКП Стан и да у овом циљу (а)
организује ефикасан систем комуникације са корисницима услуга (пријава квара, радно
време 24/7, време за излазак екипа за интервенције на терен и сл.), (б) омогући стално
усавршавање радно ангажованих лица и (Б) припреми и организује стално снабдевање
ДПН-а потребном количином опреме, репроматеријала, ХТЗ опреме и осталих
неопходних услова како би се уговорене услуге вршиле на најбржи и најквалитетнији
могући начин.

3. За обављање делатности обезбеђивања јавног осветљења и пружања
димничарских услуга:
– да у року од 60 (словима: шездесет) дана од дана регистрације ДПН–а омогући
имплементацију свих услова за обављање ових делатности, као и да организује рад и
пословање ДПН–а на начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање поверених
комуналних услуга корисницима тих услуга под условима и на начин уређен законом,
другим прописом, стандардом, нормативом И дРУгим општим актом;
– да управља пословањем ДГШ–а на начин да се стално предузимају мере одржавања,
развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме који служе за обављање
поверених комуналних делатности;
– да у пословање ДГШ–а уведе ефикасан систем провере јавног осветљења, односно
детекције кварова и да обезбеди стално унапређење тог система;
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- да организује пословање тако да ДПН обавља стално планско И по потреби

непланско одржавање система јавног осветљења Града Новог
Сада, у складу са одлуком

Скупштине Града Новог Сада о поверавању комуналних делатности обезбеђивања

јавног осветљења и пружања димничарских услуга;
– да у пословање ДПН-а стално уводи нова техничко технолошка решења, која ће са

становишта потрошње електричне енергије и еколошке ефикасности представљати

савремену технологију;
– да организује пословање тако да ДГШ врши сталну планску контролу димоводних и

ложионих објеката и уређаја, као и вентилационих канала и уређаја, да се стара о

правилној примени и исправности тих инсталација, те да упозори кориснике

димничарских услуга на могућност наступања штетних последица коришћења

неисправних димоводних и/или вентилационих канала и уређаја;
- да омогући да ДПН, додатно у односу на редовне контроле и по позиву корисника,

отклони кварове у димоводним, ложионим и вентилационим објектима и уређајима;

– да у свакој години трајања Уговора организује неки облик јавне едукације власника

непокретности о начину одржавања и опасностима од неисправне димоводне и

вентилационе инсталације;

Посебнеобавезе Јавног партнера

Члан 5.

Јавни партнер се обавезује:
- да од Приватног партнера преузме и на одговарајући начин чува средства

финансијског обезбеђења која су предвиђена у садржини конкурсне документације;

· да омогући да ДПН стекне све потребне услове, дозволе и сагласности за

пословање, а који услови, дозволе и сагласности су у надлежности органа Града Новог

Сада;
- да у року од 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана регистрације ДПН-а Донесе

акт којим се у корист ДГШ преноси право коришћења основних средстава (возила,

опрема и друге покретне ствари) које су наведене у садржини Прилога бр. 2 - Списак

возила, основних средстава и ситног инвентара ЈКП Стан са процењеним тржишним

вредностима, у складу са важећим законским и подзаконским прописима. Акт о

преносу права коришћења основних средстава у корист ДПН ступиће на снагу 60-ог

дана ОД дана регистрације ДПН;
– да у року од 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана регистрације ДГШ, донесе акт

којим се у корист ДПН преноси право коришћења објекта који се налази у Новом Саду,

у улици Ласла Гала бр. 22, на период од 10 (словима: десет) година, односно на период
трајања Уговора и то на начин уређен важећим законским и подзаконским прописима.
Акт о преносу права коришћења ступиће на снагу 60–ог дана од дана регистрације ДПН
и уписаће се у евиденцију надлежне Службе за катастар непокретности;
– Да у року од 60 (словима: шездесет) дана од дана регистрације ДГП–1–а, Скупштина
Града Новог Сада донесе одлуку којом се ДШ–у поверава обављање комуналних
делатности обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга (у даљем
тексту: „Одлука о поверавању делатности“), на период од 10 (словима: десет) година,
односно на период трајања Уговора и која ће ступити на снагу 60–ог дана од дана
регистрације ДПН;
- да се стара о уредном измирењу обавеза исплате накнаде за пружене комуналне
услуге које ће пружати ДШ, а које се плаћају из буџета Града Новог Сада
(обезбеђивање јавног осветљења), на начин како је то предвиђено Уговором;
- да ДГШ–у достави сву документацију која је од значаја за пословање ДПН—а, у року
од 10 дана од дана регистрације ДГШ–а.
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На основу члана 47. став 6. ЗЈППК и ради избегавања сваке сумње, Јавни
партнер, као јавно тело, неће бити одговорно за реализацију ЈГПТ и за његове
евентуалне последице.

Подуговарање

Члан 6.

ДПН ће у складу са садржином члана 17. став 4. ЗЈППК, уз претходну
сагласност Јавног партнера, имати право да закључи уговоре са подуговарачима.

Подуговарање је могуће једино ако предложени подуговарач испуњава услове
одређене у конкурсној документацији и услове предвиђене важећим прописима за
обављање професионалне делатности у погледу економског и финансијског стања, као
и техничке и/или стручне оспособљености за извршавање свог дела уговорних обавеза.

У случају подуговарања, Приватни партнер је неограничено солидарно
одговоран за извршење уговорних обавеза подуговарача.

Расподела ризика између партнера

Члан 7.

Ризици на страни Јавног партнера:
– ризик пословања ЈКП Стан, односно обављања комуналних делатности
обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга до истека 60–ог дана
од дана регистрације ШТН;
– ризик испуњења уговорних обавеза из уговора о одржавању и поправки стамбених
и пословних зграда до истека 60-ог дана од дана регистрације ДГШ;
- ризик испуњења обавеза према запосленим лицима која не закључе уговоре о раду
са ДШ—ом, у складу са Програмом решавања вишка запослених лица у ЈКП Стан (или
другим законом уређеним актом) или другим законом предвиђеним начином решавања
вишка запослених;
– ризик редовне исплате накнаде за пружену комуналну услугу обезбеђивања јавног
осветљења у корист ДШ–а;
— ризик редовне исплате обрачунатог и од корисника услуга наплаћеног износа
накнаде за димничарске услуге, од стране привредног друштва које се бави пословима
обједињене наплате комуналних услуга (и услуга димничарине), а чији је оснивач Град
Нови Сад;
– ризик неприхватања понуда за преузимање дуга од стране поверилаца.

Ризици на страни Приватног партнера:
· ризик неприхватања понуда од стране досадашњих корисника услуга ЈКП Стан
за закључење нових уговора о одржавању и поправки стамбених и пословних зграда са
ДПН–ом, као новим уговарачем;
– тржишни ризик, односно ризик тражње, који представља вероватноћу настанка
негативних последица на обављање делатности одржавања зграда (смањење тражње за
услугама и сл);
– ризик исплате разлике настале између висине свих трошкова редовног
пословања и висине остварене нето добити, која настане као негативна разлика између
висине пословних прихода које ће ДГШ остваривати, те нето добити и висине збира
свих трошкова који ће настати из редовног пословања ДПН увећано за преузете све
обавезе ЈКП Стан према повериоцима ЖП Стан;
- ризик необезбеђивања неопходних стандарда које захтева пословање ДПН-ад

страна 10 од 34



Заједнички ризици оба партнера: ·

– ризик наплате потраживања које ЈКП Стан има према својим дужницима, КОја

потраживања ће у форми уступања тј. преноса потраживања бити пренета у корист

ДПН;
– ризик исплате преузетих дугова ЈКП Стан или било каквих других преузетих

обавеза према повериоцима ЈКП Стан, у складу са Уговором;
· ризик добијања свих потребних одобрења и дозвола за обављање делатности

ДПН-а који се не прибављају од стране органа Града Новог Сада;

- ризик испуњења годишњих програма пословања ДПН;
– ризик промена прописа на штету ДПН-а, а које промене не зависе од

одлучивања на нивоу Града Новог Сада.

Финансирање пројекта, програм пословања и осигурање

Члан 8.

Приватни партнер се обавезује да сопственим средствима, односно из средстава

које Приватном партнеру одобре финансијске институције, финансира реализацију
ЈПП

у складу са преузетим обавезама из Уговора и Оснивачког акта, као и сагласно

програмима пословања који ће се доносити за сваку наредну календарску годину

закључно до краја децембра текуће године.
На захтев финансијера и Приватног партнера, Јавни партнер може прихватити

да да одређена разумно захтевана обезбеђења и прихвати преузимање одређених

одговорности које су неопходне Приватном партнеру у вези са било којом обавезом из

јавног уговора ако такви захтеви не нарушавају расподелу пројектних ризика

дефинисаних у већ закљученом уговору.
Захтев из претходног става може подразумевати и закључење посебног

директног уговора између Јавног партнера, Приватног партнера и финансијера, у

складу са којим, поред осталог, јавни партнер може да се сагласи са следећим:
1) да ће финансијери бити овлашћени да уместо Приватног партнера

привремено врше сва права из јавног уговора и да исправе било који пропуст
Приватног партнера, а да ће јавни партнер прихватити наведене радње као да их је
извршио Приватни партнер;

2) да Приватни партнер, без претходне сагласности финансијера, неће

прихватити отказ, односно престанак јавног уговора на захтев јавног партнера;
3) да јавни партнер неће на основу јавног уговора поднети захтев у вези са

пропустима Приватног партнера, пре претходног писменог обавештења финансијерима
о томе, дајући финансијерима, као и приватном партнеру, могућност да исправе
наведене пропусте;

4) да ће Јавни партнер унапред дати сагласност на привремено или коначно

уступање уговорне позиције или било ког права Приватног партнера из јавног уговора,
и да ће дати тражена одобрења за оснажење обезбеђења датог финансијерима од стране
Приватног партнера;

5) све друге уобичајене одредбе које су оправдане у циљу адекватног
обезбеђења интереса јавног партнера и финансијера.

Јавни партнер, пре закључења измена јавног уговора, као и закључења
директног уговора из става 3. овог члана, има обавезу да прибави сагласност
Скупштине Града Новог Сада у складу са чланом 47. ЗЈГПЈК.

Сагласност из става 4. овог члана, када се односи на закључење директног
уговора, подразумеваће право финансијера да без посебног накнадног одобрења могу

спроводити радње и штитити своја права на начин предвиђен директним уговором.
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Оба партнера ће у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења Уговора,
као суоснивачи, заједнички отворити привремени рачун код пословне банке уРепублици Србији, ради уплате основног (новчаног) капитала ДНП–а. Приватни
партнер има обавезу да одмах након отварања привременог рачуна ДПН, на име свог
основног новчаног капитала на привремени рачун ДПН-а уплати новчани износ од
162.045.000,00 (словима: стотинушездесетдвамилиона четрдесетпет хиљада и 00/100)
динара. Након регистрације ДПН–а и отварања сталног пословног рачуна ДГП–Ј-а упословној банци у Републици Србији на који ће бити пренета новчана средства са
привременог рачуна ДПН-а у складу са Уговором и Оснивачким актом, ДПН ће у року
од 5 (словима: пет) радних дана од дана када Скупштина Града Новог Сада донесе
одлуке којима поверава ДШ–у искључиво обављање комуналних делатности
обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга, уплатити износ од
162.045.000,00 (словима: стотинушездесетдвамилиона четрдесетпетхиљада и 00/100)
динара на рачун Града Новог Сада у складу са садржином инструкције за уплату којуће Јавни партнер доставити ДГПЈ–у након отварања пословног рачуна ДПН.Град Нови
Сад ће пружити техничку подршку приликом исплата из уплаћеног износа из става 6.
овог члана у корист запослених лица у ЈКП Стан, и то на начин да се примарно исплате
затечене обавезе према запосленим лицима у ЈКП Стан, у свему према списку тих
обавеза који ће бити достављен од стране надлежних организационих јединица ЈКП
Стан, затим секундарно, након извршења свих примарних исплата, да се преостали
износ исплати запосленима на име отпремнина и/или других накнада или трошкова
који буду произлазили из програма решавања вишка запослених у ЈКП Стан (или
другог законом уређеног акта) или другог законом предвиђеног начина решавања
вишка запослених, а евентуално преостала новчана средства биће употребљена за
исплату обавеза ЈКП Стан према надлежној пореској управи. ДПН је у обавези да
трошкове пословања, као и преузете обавезе према повериоцима ЈКП Стан исплаћује
примарно из прихода које остварује, а евентуално из остварене нето добити ДПН-а.
Недостајућа новчана средства обезбедиће Приватни партнер у форми позајмица
оснивача која неће утицати на основни капитал ДПН-а. На позајмице дате ДПН-у
Приватни партнер нема право на обрачун и наплату камата.

Члан 9.

Јавни и Приватни партнер ће на предлог надзорног одбора, у форми одлуке
скупштине друштва, закључно до краја сваке календарске године трајања уговора,
усвајати програм пословања за наредну календарску годину, водећи рачуна о садржини
Пословног плана који је Приватни партнер доставио уз понуду.

Јавни партнер задржава право контроле примене програма пословања ДПН-а,
посебно у делу који се тиче предвиђеног развоја пословања у односу на дату анализу
постојећег стања у време израде програма пословања, као и укупне реализације
Пословног плана који је Приватни партнер доставио уз понуду.

Уколикоу току трајања Уговора Јавни партнер утврди да се програми пословања
ДПН не реализују у периоду од најмање две узастопне године, а да то одступање знатно
утиче на ефекте пројекта ЈГПТ и очигледно не одговара очекивањима партнера у време
закључења Уговора, може се обратити Комисији за праћење реализације Уговора,
односно употребити друге механизме заштите својих права и интереса из Уговора.

Члан 10.

ДПН ће сву покретну и непокретну имовину коју користи по било ком основу
осигурати од уобичајених ризика, сразмерно вредности имовине и могућим ризицима,
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а који ризици ће укључивати делимично или потпуно, привремено или трајно

оштећење и уништење ствари које чине имовину коју користи ДПН.

Стандарди и квалитет услуга

Члан 11.

Приватни партнер се обавезује да у року од 18 (словима: осамнаест) месеци од

дана регистрације ДПН–а исходује и имплементира у пословање ДПН–а: (а) сертификат

за систем управљања квалитетом по стандарду 180 9001 и (6) сертификат за системе

управљања заштитом животне средине 180 14001, да своје пословање усклађује са

уведеним стандардима, као и да уведе нове стандарде које ће делатност ДГП–Ј-а

захтевати за време трајања Уговора.
Приватни партнер преузима обавезу да установи и одржи висок и стручан ниво

квалитета пружања услуга у обављању комуналних делатности обезбеђивања јавног

осветљења и пружања димничарских услуга на територији Града Новог Сада, сагласно

прописаним и утврђеним техничким, технолошким и другим стандардима, у интересу

свих грађана Града Новог Сада, као корисника услуга, а у складу са обавезама које ће

бити садржане у одлуци о поверавању ових делатности од стране Града Новог Сада и

прописа који уређују начин обављања поверених комунаних делатности.
Јавни партнер има право провере квалитета и стандарда пружања поверених

комуналних услуга, односно провере мишљења јавности (корисника услуга) о

квалитету пружања тих услуга у складу са законом (анкетирање и слично). У случају

незадовољства Јавног партнера и/или корисника услуга начином и квалитетом

обављања поверених делатности, Јавни партнер може покренути поступак за раскид

Уговора на начин предвиђен Уговором.

Захтеви у вези са ДГПЈ–ом

Члан 12.

Оснивање, удели и правна формаДПН–а:
- Јавни и Приватни партнер ће, као суоснивачи, основати привредно друштво као

друштво за посебне намене у складу са ЗЈППК. Оснивачки акт – Модел уговора о

оснивању ДПН-а саставни је део конкурсне документације у поступку јавне набавке за

одабир приватног партнера ради закључења уговора о јавно–приватном партнерству за

заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда,
обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга (ЈН бр.8/18).
– Удео Приватног партнера у ДГШ-у износиће 70% (словима: седамдесет посто), док

је удео јавног партнера 30% (словима: тридесет посто), и то ЈКП Стан 15% (словима:

петнаест посто), а Град Нови Сад 15% (словима: петнаест посто). Оснивачким актом

биће предвиђено међусобно право прече куповине удела између Јавних партнера (ЈКП
Стан и Града Новог Сада), као и начин ограничења располагања Приватног партнера
својим уделима, те ће бити уређен начин и услови оптерећења удела, те остала права и
обавезе у вези са уделима у ДШ–у. У надлежном регистру привредних друштава, АПР,

извршиће се упис права залоге и/или права прече куповине на уделима ЈКП Стан у
ДПН-у у корист Града Новог Сада, а на основу обезбеђења потраживања која Град

Нови Сад има према ЖП Стан, за шта неће бити потребна било каква сагласност или

дозвола ДПН–а или Приватног партнера.
– ДПН ће бити основано у форми дводомног друштва са ограниченом одговорношћу,

у складу са Оснивачким актом и Законом о привредним друштвима („Службени
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гласник РС", бр.36/ 11, 99/ 11, 83/14 – др. закон и 5/15) и таква правна форма неће бити
мењана за време трајања Уговора.

Основни капитал:
· Основни капитал ДГШ-а износи укупно 162.О45.200,00 (словима: једну стотину
шездесет два милиона четрдесет пет хиљада две стотине и 00/100) динара, а састоји се
од новчаних улога који ће бити у потпуности уплаћени пре регистрације, на начин
прописан у Оснивачком акту.
- Укупан уписани и уплаћени новчани улог Приватног партнера износи
162.О45.000,00 (словима: једну стотину шездесет два милиона четрдесет пет хиљада и
00/100) динара.
– Укупан уписани и уплаћени новчани улог ЈКП Стан као Јавног партнера износи
100,00 (словима: једна стотина и 00/100) динара
– Укупан уписани и уплаћени новчани улог Града Новог Сада као Јавног партнера
износи 100,00 динара (словима: једна стотина и 00/100) динара.

Организациона структура:
Управљање у ДГП—Ш-у је организовано као дводомно, а органи друштва су:

1. Скупштина,
2. Надзорни одбор,
3. Директор.

Скупштину ДПН-а чине оснивачи, а начин одлучивања скупштине уређен је
Оснивачким актом.

Надзорни одбор ДПН-а ће имати 5 (словима: пет) чланова, од којих ће 3

(словима: три) именовати Приватни партнер (један ће обављати функцију председника
надзорног одбора), а 2 (словима: два) члана ће именовати Јавни партнер. Надлежност,
начин рада и остала питања у вези са надзорним одбором уређена су у Оснивачком
акту.

Директора ДПН–а бира и разрешава надзорни одбор. Надлежност, начин избора,
одговорности и остала питања у вези са функцијом директора ДПН—а уређена су
Оснивачким актом.

Делатност – пословање ДПН:
Претежна делатност ДПН-а је:

- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству.
Поред претежне делатности, ДПН ће обављати и следеће делатности:

- 81 .2 услуге чишћења:
– унутрашње и спољашње чиШћење свих врста зграда, специјализовано

чишћење објеката;
– дезинфиковање зграда и уништавање штеточина у зградама.

· 81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме:
– специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и

стакленика, чишћење димњака, камина, вентилационих пролаза и
издувних уређаја.

– 43.21 постављање електричних инсталација:
– обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и

осталих грађевина: постављање инсталација: електричних водова и
прикључака; телекомуникационих водова; водова за рачунарску мрежу,
кабловску телевизију, укључујући оптичке каблове; сателитских антена,
расветних система, противпожарне аларме, алармне системе против
провала, уличне расвете и електричних сигнала, прикључивање
електричних апарата за домаћинство, укључујући подно грејање.
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Град Нови Сад у форми посебне одлуке надлежног органа Града Новог–Сада,

може ДПН именовати као организацију којој је поверено обављање послова од јавног

интереса, а у складу са садржином из члана 62. у вези са члановима 60. и 61. Закона о

становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16), као и садржином

подзаконских прописа чије доношење се очекује у циљу разраде садржине Закона о

становању и одржавању зграда. .

ДПН ће имати седиште и обављати делатност у пословним просторИЈама у

Новом Саду, у улици Ласла Гала бр. 22

Остало – резервисана питања:
Резервисана питања су питања о којима сви оснивачи одлучују једногласно. Под

резервисаним питањима подразумевају се:
1. Проузроковање и/или покретање стечајног или ликвидационог поступка над

ДГШ-ом;
Статусне промене и промене правне форме;
Располагање/отуђење удела, укључујући и сопствени удео;
Залагање удела;
Повећање/умањење основног капитала, издавање других хартија од вредности
или сличних инструмената којима се дају својинска права над основним
капиталом ДГШ–а или гласачка права у ДПН-у;

'

Усвајање програма пословања за наредну годину;
7. Закључење/раскид уговора чија вредност премашује износ од 30% (словима:

тридесет посто) вредности имовине у својини ДПН и имовине која је ДГШ–у дата
на коришћење, у складу са законом којим се уређује положај привредних
друштава;
Расподела добити и начин покрића губитка;
Измена Оснивачког акта;

0. Оснивање нових зависних привредних друштава од стране ДШ-а или стицање
удела/акција у другим привредним друштвима;

11. Продаја имовине, инвестирање у основна средства и приступање другим
капиталним инвестицијама чија вредност премашује износ од 30% (словима:
тридесет посто) вредности имовине у својини ДПН и имовине која је ДПН-у дата
на коришћење, у складу са законом којим се уређује положај привредних
друштава, осим уколико је то предвиђено усвојеним Програмом пословања за
наредну годину;

12. Гарантовање за обавезе трећих лица;
13. Измена рачуноводствених принципа и правила;
14. Знатно повећање/умањење броја запослених лица (преко 10% (словима: десет

посто));
15. Закључивање/измена колективног уговора;
16. Д0датне уплатеШ–у;
17. Умањење права чланова ДПН—а;
18. Одобрење правног посла или радње у случају личног интереса;
19. Начин престанка ДГШ-а.

ЧРРР

?)

њег»

Уколико Приватни партнер поднесе писани захтев и предлог за решавање неког
од резервисаних питања са пратећом документацијом овлашћеном лицу/органу Јавног
партнера, а Јавни партнер на тај захтев не одговори у року од 5 (словима: пет) радних
дана, сматраће се да је дата сагласност на предлог Приватног партнера.

стрина 15 од 34



Средства (ствари, новац и права) која се односе на Пројекат ЈШ1

Члан 13.

Ствари, покретне и непокретне
ЈКП Стан ће, као Јавни партнер, у корист ДПН-а, извршити пренос правакоришћења на покретним стварима (опреми, возилима и механизацији) које су наведене

по називу, квантитету и новчаној вредности у садржини Прилога број 2 – Списак
возила, основних средстава и ситног инвентара ЈКП Стан са процењеним тржишним
вредностима, у складу са законом и подзаконским прописима.

Приватни партнер има право да, закључно до дана предвиђеног за пренос права
коришћења на покретним стварима у корист ДШ, о свом трошку изврши нову процену
тржишне вредности возила, основних средстава и ситног инвентара. Проценитеља ће
одабрати Јавни партнер, са листе од најмање три предложена овлашћена проценитеља
које ће предложити Приватни партнер. Вредност ствари утврђена на овај начин биће
коришћена као релевантна вредност за потребе овог уговора.

Основна средства (покретне ствари) у својини ЈКП Стан, која ће по основу
преноса права коришћења бити предата у фактичку државину ДПН–а, остаће у својини
ЈКП Стан до истека трајања уговора.

Приватни партнер потписом на Уговору изјављује да је упознат да на већини
основних средстава постоји терет забране отуђења и оптерећења, односно да је део
покретних ствари из Прилога бр.2 – Списак возила, основних средстава и ситног
инвентара ЈКП Стан са процењеним тржишним вредностима, предмет спровођења
извршења од стране поверилаца ЈКП Стан (предмети пописани и процењени у
поступцима извршења).

Приватни партнер потписом на Уговору изјављује да ствари које ће ДШ–Ј–у бити
предате на коришћење неће бити предмет располагања од стране ДГП–Ј, као и да ће све
пописане ствари фактички остати на чувању на адреси на којој су и пописане у
извршном поступку.

Уговорне стране се обавезују да прихвате и не ометају доношење и спровођење
Закључака о продаји, Закључака о предаји и других аката и радњи поверилаца ЈКП
Стан, предузетих у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник
РС“, бр.106/ 15 и 106/16 – аутентично тумачење).

Ствари наведене у Прилогу бр.2. конкурсне документације које нису предмет
извршења од стране поверилаца ЈКП Стан, као и ствари на којима престану терети
везани за спровођење поступка извршења, ДПН ће користити до истека трајања
Уговора, након чега ће бити предати у фактичку државину Јавном партнеру. Покретне
ствари које користи ДШ, и које услед старости или из других разлога за време трајања
Уговора више не буду подобне за употребу, биће расходоване од стране Јавног партнера
а по предогу ДПН–а.

УколикоДШ буде онемогућен да користи покретне ствари које су му пренете на
коришћење у вредности која прелази 30% (словима: тридесет посто) од укупне
вредности покретних ствари које ДПН-у пренета на коришћење и које су наведене по
називу, квантитету и новчаној вредности у садржини Прилога број 2 - Списак возила,
основних средстава и ситног инвентара ЈКП Стан са процењеним тржишним
вредностима, без своје кривице и без кривице приватног партнера, биће му исплаћена
одговарајућа накнада у висини вредности права коришћења покретних ствари које је
ДПН онемогућен да користи, и то само за вредност која прелази 30% од укупне
вредности процењених ствари. У том смислу, вредност права коришћења спорних
покретних ствари биће утврђена заједничким ангажовањем овлашћеног проценитеља, о
трошку ДПН–а, док ће евентуална накнада бити исплаћена искључиво умањењем
дивиденде јавног партнера, и ни на који други начин.
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У Прилогу бр.2 – Списак возила, основних средстава и ситног инвентара ЈКП

Стан са процењеним тржишним вредностима, урађена је процена вредности возила и

механизације са стањем на дан 31. децембар 2015. године и наведено је која возила

представљају предмет залоге односно принудног извршења у корист поверилаца ЈКП

Стан. Град Нови Сад, као Јавни партнер, пренеће у корист ДПН право коришћења без

накнаде пословних просторија које се налазе у Новом Саду, у улици Ласла Гала бр. 22,

у складу са законским и подзаконским прописима.
Јавни партнер ће имати обавезу да ову непокретност стави на располагање

слободну од свих лица која неће бити радно ангажована у ДПН-у, најкасније 60-ог

(словима: шездесетог) дана од дана регистрације ДПН. ДПН ће од тада преузети све

трошкове који се односе на коришћење горе наведених пословних просторија,

укључујући и трошкове одржавања.
Приватни партнер се обавезује да по основу стицања својине, закупа,

коришћења или лизинга, омогући да ДПН располаже стварима које су неопходне за

обављање свих делатности ДПН. Ствари које ДПН стекне у својину на основу обавезе

улагања у основна средства у складу са Уговором, по истеку трајања Уговора пренеће

се у својину Јавном партнеру.
ДПН ће 60–ог дана од дана регистрације преузети од ЈКП Стан постојеће залихе

материјала неопходног за обављање делатности, а који је ускладиштен у пословним

просторијама ЈКП Стан. Оквирна вредност залиха на дан објаве Јавног позива за

подношење понуда и конкурсне документације износи 11.500.000,00 (словима:

једанаест милиона пет стотина хиљада) динара без ПДВ-а. ДШ је у обавези да на дан

истека Уговора, Јавном партнеру преда залихе у истој или већој вредности од

вредности залиха у моменту преузимања, а чија вредност ће се исказати по средњем

курсу валуте Евро (ЕУР) обрачунате на дан преузимања, или да Јавном партнеру

исплати новчану противвредност.
Примопредаја ствари које ће се дати на коришћење ДПН–у констатоваће се

путем сачињења записника о примопредаји који ће потписати Јавни и Приватни

партнер.

Новац
Јавни партнер као суоснивач ДПН нема обавезу самосталних и сопствених

новчаних улагања и/или уплата у вези са пословањем и обављањем делатности ДПН–а,

осим обавеза уплате опредељеног оснивачког капитала.
Приватни партнер има обавезу даодмах по отварању привременог рачуна ДПН–

а у пословној банци у Републици Србији, на привремени рачун ДПН–а уплати на име

свог основног новчаног улога новчани износ од 162.045.000,00 (словима:

стотинушездесетдвамилиона четрдесетпетхиљада и 00/ 100) динара. Након

регистрације ДПН–а и отварања сталног пословног рачуна ДПН–а у пословној банци у
Републици Србији на који ће бити пренета новчана средства са привременог рачуна
ДПН–а у складу са Уговором и Оснивачким актом, ДГШ ће у року од 5 (словима: пет)

радних дана од дана када Скупштина Града Новог Сада донесе одлуке којима поверава
ДПН-у искључиво обављање комуналних делатности обезбеђивања јавног осветљења и

пружања димничарских услуга, уплатити износ од 162.045.000,00 (словима:

стотинушездесетдвамилиона четрдесетпетхиљада и 00/ 100) динара на рачун Града
Новог Сада у складу са садржином инструкције за уплату коју ће Јавни партнер
доставити ДПН–у након отварања пословног рачуна ДГП–Ј.
– Град Нови Сад ће пружити техничку подршку приликом исплата из уплаћеног

износа из претходног става у корист запослених лица у ЈКП Стан, и то на начин да се

примарно исплате све затечене обавезе према запосленима у ЖП Стан, у свему према

списку тих обавеза који ће бити достављен од стране надлежних организационих
јединица ЈКП Стан, затим секундарно, након извршења свих примарних исплата, да се
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преостали износ исплати запосленима на име отпремнина и/или других накнада или
трошкова који буду произлазили из програма решавања вишка запослених у ЈКП Стан
(или другог законом уређеног акта) или другог законом предвиђеног начина решавања
вишка запослених. Уколико преостали износ новчаног улога Приватног партнера
након исплате свих затечених обавеза према запосленима не буде довољан за исплату
отпремнина и/или других накнада или трошкова који буду произлазили из програма
решавања вишка запослених у ЈКП Стан (или другог законом уређеног акта) или
другог законом предвиђеног начина решавања вишка запослених, запослени ће бити
исплаћени сразмерно својим потраживањима на име отпремнина и/или других накнада
или трошкова који буду произлазили из програма решавања вишка запослених у ЈКП
Стан (или другог законом уређеног акта) или другог законом предвиђеног начина
решавања вишка запослених. Ради избегавања сваке сумње, овим се ни на који начин
запосленима не ускраћује могућност да од ЈКП Стан, као послодавца, у законом
предвиђеном поступку потражују преостали део износа отпремнина и/или других
накнада или трошкова који буду произлазили из програма решавања вишка запослених
у ЈКП Стан (или другог законом уређеног акта) или другог законом предвиђеног
начина решавања вишка запослених. Коначно, евентуално преостала новчана средства
биће употребљена за исплату обавеза ЈКП Стан према надлежној пореској
управиЛриватни партнер ће сопственим новчаним средствима, у форми позајмица
оснивача, финансирати трошкове редовног пословања ДПН–а до почетка остваривања
довољних сопствених прихода ДПН–а, као и све остале новчане обавезе ДПН-а
(исплата поверилаца ЈКП Стан и сл). Приватни партнер има право поврата уплаћених
позајмица примарно из текућих прихода ДПН, а евентуално из нето добити ДПН, под
условом да новчана средства намењена за поврат позајмице нису неопходна за покриће
губитака ДГШ односно намирење поверилаца ДПН и обавеза преузетих према
повериоцима ЈКП Стан.
– Почев од друге године пословања ДПН–а (друга пословна година), па до истека
трајања Уговора, оба партнера ће вршити улагања у основна средства ДШ-а у висини
не мањој од 5% (словима: пет посто) од укупне књиговодствене вредности основних
средстава у својини ДШ утврђене на први дан почетка пословне године за коју се
врши улагање и најмање 5% од тржишне вредности основних средстава које су ДПН–у
дате на коришћење од стране ЈКП Стан а која вредност је утврђена на дан преноса
права коришћења, ради улагања у основна средства ДГПЈ–а, све сагласно Уговору.

Права
Јавни партнер се обавезује да у року не дужем од 60 (словима: шездесет) дана од

дана закључења Уговора спроведе процедуру за усвајање одлуке Скупштине Града
Новог Сада о поверавању комуналних делатности обезбеђивања јавног осветљења и
пружања димничарских услуга за територију Града Новог Сада у корист ДПН-а, на
период од 10 (словима: десет) година, и која ће ступити на снагу 60-ог дана од дана
регистрације ДПН. Јавни партнер се обавезује да у периоду трајања Уговора неће
самостално обављати или поверити трећем лицу обављање комуналних делатности
обезбеђивања јавног осветљења или пружања димничарских услуга, нити ће основати
јавно комунално предузеће или друштво капитала које би обављало делатност
комерцијалног одржавања и поправки стамбених и пословних зграда (осим зграда у
јавној својини).

У форми посебне одлуке Скупштине Града Новог Сада, ДПН-у се након његове
регистрације може одредити својство организације којој је поверено обављање послова
од јавног интереса у области становања, из члана 62. У вези са члановима 60. и 61.
Закона о становању и одржавању зграда. Доношење ове одлуке зависи од садржине
подзаконских аката који треба да буду донети у функцији разраде садржине Закона о
становању и одржавању зграда, као и чињенице да ли ће ДПН испуњавати све услове
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из овог закона и будућих подзаконских аката у време доношења одлуке Скупштине

Града Новог Сада.
Уколико ДПН стекне својство организације којој је поверено обављање послова

од јавног интереса у области становања, услуге ће вршити по важећем ценовнику

пружања услуга одржавања и поправки зграда, а на терет Града Новог Сада, у складу са

садржином Закона о становању и одржавању зграда.
ЈКП Стан ће раскинути све уговоре о одржавању и поправки стамбених и

пословних зграда са досадашњим корисницима, слањем обавештења о раскиду уговора

корисницима услуга са раскидним роком који ће наступити по истеку 60 дана од дана

регистрације ДПН–а, водећи рачуна да раскид уговора не буде на штету
ЈКП Стан. ДПН

ће истовремено са слањем наведеног обавештења о раскиду постојећих уговора,

досадашњим корисницима услуга ЈКП Стан понудити закључење нових уговора о

одржавању и поправки, где ће ДПН бити пружалац услуга. У циљу реализације права и

обавеза из овог члана, Јавни партнер ће у потпуности и на дневном нивоу сарађивати са

овлашћеним представницима ДГП–Ј–а и Приватним партнером, како би се омогућило

ДПН-у да преузме што већи број уговора о одржавању и поправки стамбених и

пословних зграда са досадашњим корисницима. Ради избегавања сваке сумње, Јавни

партнер неће сносити било какву одговорност у случају да досадашњи корисници

услуга ЈКП Стан, након истека или раСКИДа уговора са ЈКП Стан, не закључе нови

уговор са ДПН. _

Пренос права коришћења на стварима у корист ДПН извршиће се на начин да

ствари буду фактички стављене на располагање ДГШ-у истеком 60–ог дана од дана

регистрације ДПН, у складу са законом и подзаконским прописима.
ЈКП Стан ће пружати услуге одржавања зграда из постојећих уговора закључно

до истека 60-ог дана од дана регистрације ДПН.
ДПН нема право да трећим лицима уступи део или целокупно извршење услуге

која је предмет уговора о одржавању и поправки стамбених и пословних зграда без

изричите и писане сагласности Јавног партнера. Исто тако, Јавни партнер нема право

да самостално или као суоснивач другог правног лица обавља делатност одржавања и

поправки стамбених и пословних зграда, осим зграда у својини Града Новог Сада

(клаузула забране конкуренције).

Наплата комуналнихуслуга

Члан 14.

Јавни партнер се обавезује да ће у корист ДТП–Ј-а обезбедити и створити услове

за уредно месечно плаћање рачуна на име пружених комуналних услуга обезбеђивања

јавног осветљења и пружања димничарских услуга.

Начин и услови плаћања за услуге одржавања и поправки стамбених и

пословних зграда:
ДПН ће услуге одржавања и поправки стамбених и пословних зграда које су

утврђене у обрасцу струкгуре цене обрачунавати и наплаћивати максимално
по ценама

наведеним у обрасцу, а у складу са уговорима закљученим са корисницима услуга.

Цене услуга које нису садржане у обрасцу структуре цене, утврђује надзорни одбор

ДПН–а. ДПН може, у складу са пословном политиком, вршити услуге одржавања и

поправки зграда и по нижим ценама од цена утврђених на напред наведени начин.

Максималне цене одређене у обрасцу структуре цене важе за период од годину дана од

дана оснивања ДГШ–а. Након тога, надзорни одбор ДПН–а може утврдити нове цене и

за ове услуге, у складу са пословном политиком и стањем на тржишту.
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Начин и услови плаћања за услуге обезбеђивања (одржавања) јавног
осветљења:

ДПН ће услуге обезбеђивања јавног осветљења обрачунавати и наплаћивати
издавањем месечних рачуна са обрачунатим стварно изведеним радовима и утрошеним
материјалом, у складу са ценама утврђеним у обрасцу структуре цене и уговором са
надлежном градском управом. Цене услуга које нису садржане у обрасцу структуре
цене, утврђује надзорни одбор ДПН–а уз претходну сагласност Градског већа. У случају
значајних монетарних поремећаја, који би проузроковали значајну и очигледну
несразмеру између вредности пружене услуге од стране ДПН–а и цене комуналних
услуга, као и уколико наступе друге околности које се нису могле предвидети у
тренутку његовог сачињења (значајно увећан или смањен обим послова и услуга и
слично), ДПН може да захтева од Града Новог Сада увећање или умањење цена за
пружене услуге у процедури прописаној за утврђивање цена комуналних услуга.

Осим увећања или умањења, ДПН може предложити Граду Новом Саду и
усклађивање цена са растом индекса потрошачких цена у случају континуираног
увећања или умањења индекса потрошачких цена у периоду од најмање две узастопне
године.

С обзиром да се средства за реализацију програма одржавања јавног осветљења
на територији Града Новог Сада обезбеђују у целости у буџету Града Новог Сада за
сваку годину посебно, ДГШ ће бити у обавези да за набавку материјала који је
неопходан за одржавање, односно обезбеђивање јавног осветљења, спроводи поступак
јавне набавке, у складу са чланом 4. став 3. Закона о јавним набавкама, те ће надлежној
Градској управи материјал фактурисати по ценама добијеним у поступку набавке. У
периоду док ДГШ не спроведе поступак јавне набавке, надлежној Градској управи ће
материјал фактурисати по ценама из последњег уговора закљученог између ЈКП Стан и
добављача којем је уговор додељен у поступку јавне набавке. Укупна вредност
обављених услуга не може прећи износ средстава предвиђених у Програму
финансирања одређених комуналних делатности за сваку текућу годину. Јавни партнер
се обавезује да у току реализације Уговора сваке године Програмом финансирања
одређених комуналних делатности за одржавање јавног осветљења обезбеди
минимално 60.000.000,ОО (словима: шездесет милиона) динара, без урачунатог ПДВ–а.
ДПН ће сачињавати и надлежној градској управи испостављати рачуне за пружене
комуналне услуге обезбеђивања јавног осветљења месечно, до 10–ог у месецу за услуге
пружене у претходном месецу. Рок за плаћање је 45 (словима: четрдесет пет) дана од
дана пријема исправно–сачињеног рачуна.

Начин и услови плаћања за пружање димничарскихуслуга:
ДПН ће димничарске услуге обрачунавати и наплаћивати непосредно од

корисника услуга, по цени из понуде и на основу уговора који ће ДПН закључити са
ЈКП “Информатика“ Нови Сад, путем обједињене наплате, у складу са одлуком Града
којом се уређују димничарске услуге. У случају једногласне одлуке партнера, ДШ ће
моћи да организује и спроведе наплату пружених димничарских услуга непосредно од
корисника тих услуга. У случају значајних монетарних поремећаја, који би

проузроковали значајну и очигледну несразмеру између вредности пружене услуге од
странеШ–а и цене комуналних услуга, као и уколико наступе друге околности које се
нису могле предвидети у тренутку његовог сачињења (значајно увећан или смањен
обим послова и услуга и слично), ДПН може да захтева ОД Града Новог Сада увећање
или умањење цена за пружене услуге у процедури прописаној за утврђивање цена
комуналних услуга.

Осим увећања или умањења, ДГП–1 може предложити Граду Новом Саду и

усклађивање цена са растом индекса потрошачких цена у случају континуираног
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увећања или умањења индекса потрошачких цена у периоду од најмање две узастопне

године.

Механизми умањења накнаде

Члан 15.

У случајевима у којима чланови надзорног одбора ДПН именовани од стране

Јавног партнера и/или Град Нови Сад, у поступку надзора над извршењем обавеза од

стране ДПН-а, утврде да ДГШ повремено и/или континуирано обавља делатност

одржавања зграда и/или поверене комуналне делатности лошије од уговореног и

очекиваног квалитета, утврђује се следећи механизам за евентуално смањење накнаде:

– Делатност одржавања и поправке стамбених и пословних зграда: С обзиром на

правну природу обављања ове делатности и наплате пружених услуга, уговорне стране

неће уговарати посебан механизам умањења накнаде с обзиром да се иста наплаћује

непосредно од корисника услуга, а на основу садржине двострано теретних уговора

који ће се закључивати са стамбеним зај едницима и другим носицима права управљања

у стамбеним зградама. Међутим, чланови надзорног одбора именовани од стране

Јавног партнера обавестиће надлежни орган Града Новог Сада као суоснивача ДГШ о

уоченим недостацима у вршењу ове делатности. Јавни партнер ће, у складу са

уговореним и статутарним правима, предузети мере ради исправки уочених

неправилности у вршењу ове делатности у циљу спречавања настанка штете,
која може

настати услед неиспуњења обавеза из уговора закључених са корисницима услуга.
– Делатност обезбеђивања јавног осветљења: У случају да надзорни орган Града

Новог Сада, у спровођењу надзора над обављањем поверене комуналне делатности

обезбеђивања јавног осветљења утврди да ДПН није извршио или није на уговорени

начин извршио послове или део послова обезбеђивања јавног осветљења, Град Нови

Сад ће умањити накнаду ДГШ–у и то у вредности обрачунатих и фактурисаних, а

неизвршених или неквалитетно извршених радова или уграђених материјала. ДГШ ће

имати право да оспори на овај начин умањену накнаду за фактурисане услуге, и то

према правилима за решавање спорова предвиђених овим уговором.
– Делатност пружања димничарских услуга: С обзиром на правну природу
обављања ове делатности и наплате пружених услуга, уговорне стране неће уговарати
посебан механизам умањења накнаде с обзиром да се иста наплаћује непосредно од

корисника услуга. Чланови надзорног одбора именовани од стране Јавног партнера
обавестиће надлежни орган Града Новог Сада као суоснивача ДПН о уоченим

недостацима у вршењу ове делатности. Јавни партнер ће, у складу са уговореним и

статутарним правима, предузети мере ради исправки уочених неправилности у вршењу
ове делатности у циљу спречавања настанка штете, која може настати услед

неиспуњења обавеза из садржине одлуке Града Новог Сада којом се уређује начин

вршења ове делатности.

Члан 16.

У случају значајних монетарних поремећаја, који би проузроковали значајну и

очигледну несразмеру између вредности пружене услуге од стране ДГШ-а и цене

комуналних услуга, ДТПЈ може да захтева од Града Новог Сада увећање или умањење
цена за пружене услуге у процедури прописаној за утврђење цена комуналних услуга.

Осим увећања или умањења, ДШ може предложити Граду Новом Саду и

усклађивање цена са растом индекса потрошачких цена у случају континуираног
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увећања или умањења индекса потрошачких цена у периоду од најмање 2 (словима:
две) узастопне године.

Члан 17.

У случају спора између уговорних страна по питању наплате комуналних услуга
и решавања тог спора према правилима установљеним овим Уговором, ДПН нема
право да обустави обављање своје делатности и у обавези је да за све време трајања
Уговора обезбеди континуирано пружање поверених комуналних услуга.

Приходи ДШ–а, исплата учешћа у добити

Члан 18.

Након измирења свих обавеза које ће ДПН преузети од ЈКП Стан, укључујући и
обавезу улагања износа од 5% (словима: пет посто) од укупне књиговодствене
вредности основних средстава у својини ДПН утврђене на први дан почетка пословне
године за коју се врши улагање и најмање 5% од тржишне вредности основних
средстава које су ДПН–у дате на коришћење од стране ЈКП Стан а која вредност је
утврђена на дан преноса права коришћења, Јавни и Приватни партнер имају право на
исплату дивиденде, сагласно уделима у ДГШ-у по основу резултата и сачињеног
званичног финансијског извештаја за пословну годину.

Неревидирани полугодишњинето приход и расход ДПН–а
ДПН ће за сваку годину трајања Уговора, закључно до 31. јула и 31. јануара,

израдити и доставити Јавном и Приватном партнеру:
– неревидирани полугодишњи биланс успеха ДПН–а са посебно исказаним обрачуном
нето прихода и расхода ДПН–а за периоде од 1. јануара до 30. јуна, односно од 1. јула
до 31. децембра;
- у року од 10 (словима: десет) радних дана од дана достављања неревидираног
полугодишњег извештаја о нето приходима и расходима ДПН-а, исплатити Јавном и
Приватном партнеру учешће у добити у складу са учешћем у уделима ДПН–а и
оствареним нето приходима и расходима исказаним у неревидираном полугодишњем
билансу успеха.

Ревидирани годишњи нето приход и расход ДПН-а
ДПН ће у року од највише 90 (словима: деведесет) дана од дана завршетка сваке

фискалне'године трајања Уговора, доставити Јавном и Приватном партнеру:
– годишње финансијске извештаје за управо завршену фискалну годину, ревидиране
од стране независног ревизора са посебно исказаним нето приходима и расходима
ДПН–а за ту фискалну годину;
— посебан додатак уз финансијски извештај, са напоменом да је у питању извештај о
сравњењу, ради исказивања евентуалне разлике између исплаћених накнада
партнерима на основу неревидираних полугодишњих извештаја и стварног износа који
би им припао на основу утврђених нето годишњих прихода и расхода ДГШ–а из
ревидираног извештаја.

Уколико је ДПН исплатио партнерима мањи износ од припадајућег по основу
разлике између исплаћеног износа на основу полугодишњег неревидираног извештаја и
ревидираног годишњег извештаја, насталу разлику ће исплатити партнерима у року од
15 (словима: Петнаест) радних дана од дана достављања ревидираног годишњег
извештаја. Уколико је ДПН исплатио партнерима виши износ од припадајућег по
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основу учешћа у добити, више исплаћен износ ће се одбити од следеће исплате по

основу полугодишњег неревидираног извештаја.
Накнаде по основу учешћа у добити ДШ-а партнерима се исплаћују у валути

динар (РСД). Исто тако, остала плаћања из Уговора врше се у валути динар (РСД).

Изузетно, уз сагласност Владе Републике Србије, одређена плаћања из делатности

ДПН–а могу се вршити у страној валути.

Преузимање дугова ЈКПСтан

Члан 19.

У Прилогу бр.4. - Стање обавеза и потраживања ЈКП Стан евидентираних у

пословним књигама на дан 30.06.2017. године у конкурсној документацији наведене су

обавезе ЈКП Стан на дан 30.06.2017. године, које је потврђено од стране надлежне

организационе јединице у ЈКП Стан.
У периоду од 3 (словима: три) месеца почев од дана регистрације, ДПН је

обавезан да свим повериоцима ЈКП Стан понуди преузимање доспелог дуга (главница

и камате) са стањем на дан 30.06.2017. године и измирење тог дуга у 60 (словима:

шездесет) једнакихмесечних рата.
Преузимање дуга врши се према пресечном стању на дан 30.06.2017. године,

које је потврђено од стране надлежне организационе јединице у ЈКП Стан, на начин да

се на износ који је пренет према стању у пословним књигама на дан 30.06.2017.године

на даље неће вршити обрачун камате на потраживања која су предмет измирења.

УколикоДПН буде каснио са измирењем својих обавеза више од две узастопне месечне

рате у односу на утврђену динамику исплате која ће бити регулисана посебним

споразумом кроз уговоре закључене са повериоцима ЈКП Стан, Приватни партнер

крши уговор на штету Јавног партнера, и ово се сматра битним елементом Уговора.

У периоду почев од четвртог месеца од дана регистрације, ДПН ће у једнаким

месечним ратама, а према садржини уговора којима ће преузети дугове ЈКП Стан,

исплатити све повериоце ЈКП Стан који прихвате понуду ДШ–а за преузимање дуга

под овде наведеним условима, односно поделом дугованог износа у 60 једнаких

месечних рата. Исплата преузетог дуга мора бити безусловна, а ДГШће имати право да

у непосредним накнадним преговорима са повериоцима уговори евентуално другачије

услове исплате од овде наведених.
ДПН ће преузете обавезе од ЈКП Стан према повериоцима измиривати примарно

из текућег пословања, а евентуално из нето добити. Приватни партнер ће у форми

позајмица оснивача на рачун ДТШ-а уплаћивати недостајућа новчана средства за

намену измирења преузетих обавеза повериоцима ЈКП Стан. Позајмице оснивача неће

утицати на уплаћени и регистровани основни капитал ДШ-а, а Приватни партнер ће

поврат позајмица вршити на начин одређен у Уговору.

ДТШ је у обавези да у року од 10 (словима: десет) дана од дана регистрације

припреми писани предлог модела уговора о преузимању дуга за све повериоце ЈКП

Стан, те да тај предлог достави надлежном органу Јавног партнера на преглед и

сагласност. Уколико се Јавни партнер сагласи са предлогом, ЈКП Стан ће, у својству

дужника, потписати такав уговор у року не дужем од 5 (словима: пет) дана, након чега

ће сви предлози уговора о преузимању дуга, потписани од стране ДГШ-а, као

преузимаоца дуга, и ЈКП Стан, као дужника, бити послати повериоцима ЈКП Стан.

Битан елемент Уговора је напред наведена обавеза Приватног партнера да у

форми позајмица оснивача (без утицаја на висину основног капитала ДПН–а) обезбеди

довољна новчана средства за исплату трошкова редовног пословања ДПН, као и

преузетих обавеза према повериоцима ЈКП Стан.

страна 23 од 34



ЈКП Стан се обавезује да ДПН-у достави документацију у вези са основом
настанка обавезе по којој је ЈКП Стан дужник.

Документација у виду уговора и/или рачуна и/или фактуре или било ког другог
документа којим се задужује ЈКП Стан као дужник и то до дана 30.06.2017. године,
ДПН—у се предаје у копији, у року од три дана од дана регистрације ДПН-а.

Након што ДПН појединачно са сваким повериоцем закључи уговор о
преузимању дуга, који чини обавезу ЈКП Стан, ЈКП Стан је обавезан да ДГПЈ–у достави
сву расположиву документацију у вези са настанком појединачне обавезе према трећем
лицу у оригинал примерку, у року од три дана од потписивања уговора о преузимању
дуга са конкретним повериоцем.

Под документима који су обавезни приликом предаје се подразумева примљен
рачун, профактура, фактура, уговор, ануитетни план, било који накнадно примљен
обрачун, књижно одобрење или слично.

Поред наведеног, ЈКП Стан је обавезан да ДПН–у преда и картицу из
информационог система са стањем салда обавезе ЖП Стан према трећем лицу на дан
30.06.2017. године у свему према спецификацији поверилаца ЈКП Стан која чини
прилог бр.4 – Стање потраживања и обавеза ЈКП СТАН на дан 30.06.2017. године
евидентираним у пословним књигама.
ЈКП Стан је обавезан да као део трајне документације сходно законским одредбама,
примерак сваког документа који преда ДШ-у, у копији сачува у својој пословној
документацији.

Обавезе према Пореској управи:
На основу решења Пореске управе из марта 2014. године, постигнут је споразум

са ЈКП Стан о одлагању плаћања пореског дуга којије на дан 31. децембра 2013. године
износио 228 милиона динара главнице и 185 милиона динара условне камате. Споразум
регулише намирење обавеза по основу главнице у 48 (словима: четрдесетосам)
месечних рата са редовном – текућем каматом и заједно са текућим приспелим
обавезама. Камата од 185 милиона динара након потписаног споразума представља
условну камату која ће се анулирати под условом да се рате и текуће обавезе редовно
измирују. Стање обавезе по закљученом споразуму на дан 25.09.2017.године износи
28.481.306,64 (словима: двадесет осам милиона четири стотине осамдесет једна хиљада
три стотине шест и 64/100) динара.

ДПН је у обавези да приступи дугу који ЈКП Стан има према пореској управи са
стањем на 60–и дан од дана регистрације ДШ, и да од тог дана настави са исплатом
обавеза према пореској управи према динамици из поменутог Споразума. Свака
доспела рата обавезе мора бити измирена о року доспећа, без било каквог кашњења.
Кршење ове обавезе представља основ за раскид уговора на штету Приватног партнера.

Члан 20.

Укупна обавеза коју ће ДШ преузети у форми преузимања дуга од ЈКП Стан на
дан 30. јуна 2017. године, према свим повериоцима ЈКП Стан, осим пореске управе,
износи 509.022.124,96 динара (Прилог бр. 4. – Стање обавеза и потраживања ЈКП Стан
евидентираних у пословним књигама на дан 30.06.2017. године ), а које је потврђено од
стране одговорног лица или лица које је овлашћено за састављање финансијских
извештаја.

Члан 21.

Садржина понуда за преузимање дугова ЖП Стан из члана 19. став 6. овог
уговора мора бити у складу са чланом 145. или члановима 446. – 450. Закона 0

страна 24 од 34



облигационим односима („Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УСЈ и 57/89,

„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 - Уставна повеља).

Преузимање потраживања

Члан 22.

Целокупна наплатива и ненаплатива потраживања која ЈКП Стан, као

поверилац, буде имао према својим дужницима на 60-и дан од дана регистрације ДПН,

пренеће се на ДПН у форми уговора о преносу потраживања (цесији) у складу са
436. —

445. Закона о облигационим односима. Уговори о преносу потраживања закључиће се

у року од највише 60 (словима: шездесет) дана од дана регистрације ДТШ-а, а ступиће

на снагу по истеку 60–ог дана од дана регистрације ДГШ. ДГШ ће писаним путем

обавестити дужнике ЈКП Стан о извршеном уступању ЈКП Стан се у својству повери–

оца обавезује да, приликом закључења уговора у преносу потраживања, ДПН-у преда

сву расположиву документацију у вези са настанком потраживања у пословном односу

са трећим лицима.
Такође, ЈКП Стан се обавезује да поред наведеног ДПН–у достави и адекватне

копије аналитичких картица из информационог система за појединачна потраживања

која су предмет преузимања, а на којим картицама је евидентиран салдо потраживања

на дан преузимања.
ЈКП Стан је обавезан да као део трајне документације сходно законским одредбама,

примерак сваког документа који преда ДПН-у, у копији сачува у својој пословној

документацији.

Права и обавезе у погледу запосленихлица у ЈКП Стан

Члан 23.

*Сагласно важећим законским прописима, ЈКП Стан ће донети Програм

решавања вишка запослених (или други законом уређени акт) или ће спровести други
законом предвиђени начин решавања вишка запослених, с обзиром на то да ће

регистрацијом и почетком рада ДПН-а уследити технолошке, економске и

организационе промене у пословању ЈКП Стан и престанак потребе за радом већине

запослених у ЈКП Стан.
Јавни партнер је обавестио Приватног партнера о броју и структури запослених

у ЈКП Стан, у форми прилога уз конкурсну документацију (Прилог бр. 3. - Списак

запослених у ЈКП Стан са квалификационом структуром).
Приватни партнер се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања

Уговора достави ЈКП Стан–у списак од најмање 138 лица која су у радном односу на
неодређено време у ЈКП Стан, а којима ће ДПН понудити закључивање уговора о раду,
водећи рачуна о несметаном обављању делатности одржавања и поправки стамбених и
пословних зграда, обезбеђивању јавног осветљења и пружању димничарских услуга
ДПН–а.

Уговори о раду из претходног става овог члана биће закључени у року не дужем
од 60 (словима: шездесет) дана од дана регистрације ДПН-а, док ће стугшти на снагу
60–ог дана од дана регистрације ДГП–Ј–а. Поменути уговори о раду морају бити

закључени на неодређено време.
ЈКП Стан, Приватни партнер и ДПН су обавезни да ускладе активности у вези

са реализацијом решавања вишка запослених у ЈКП Стан, у циљу да решавање питања
вишка запослених којима ће бити понуђени уговори о раду са ДПН–см подразумева да
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дан престанка радног односа у ЈКП Стан наступи дан раније од дана када уговор о раду
који тај запослени закључи са ДШ–ом ступи на снагу.

Уговори о раду које ДПН закључи на начин уређен овим чланом, садржаће исте
или повољније услове у односу на уговоре о раду које су та лица имала закључене са
ЈКП Стан, посебно у погледу зарада и осталих примања. ДПН ће бити у обавези да при
заснивању радног односа води рачуна о степену и врсти стручне спреме, радном
искуству и осталим елементима који чине садржину уговора о раду, а који не смеју
бити противзаконити и закључени на штету запослених лица.

Члан 24.

ЈКП Стан је искључиво одговоран и обавезан за исплату свих доспелих и
неисплаћених обавеза из радног односа према запосленим лицима у ЈКП Стан, односно
за исплату обавеза према запосленим лицима или лицима за чијим радом престане
потреба у ЈКП Стан по основу програма решавања вишка запослених у ЈКП Стан (или
другог законом уређеног акта) или другог законом предвиђеног начина решавања
вишка запослених.

Град Нови Сад ће пружити техничку подршку приликом исплата из уплаћеног
новчаног улога Приватног партнера у корист запослених лица у ЈКП Стан, и то на
начин да се примарно исплате све затечене обавезе према запосленима у ЈКП Стан, у
свему према списку тих обавеза који ће бити достављен од стране надлежних
организационих јединица ЈКП Стан, затим секундарно, након извршења свих
примарних исплата, да се преостали износ исплати запосленима на име отпремнина
и/или других накнада или трошкова који буду произлазили из програма решавања
вишка запослених у ЈКП Стан (или другог законом уређеног акта) или другог законом
предвиђеног начина решавања вишка запослених. Уколико преостали износ новчаног
улога Приватног партнера након исплате свих затечених обавеза према запосленима не
буде довољан за исплату отпремнина и/или других накнада или трошкова који буду
произлазили из програма решавања вишка запослених у ЈКП Стан (или другог законом
уређеног акта) или другог законом предвиђеног начина решавања вишка запослених,
запослени ће бити исплаћени сразмерно својим потраживањима на име отпремнина
и/или других накнада или трошкова који буду произлазили из програма решавања
вишка запослених у ЈКП Стан (или другог законом уређеног акта) или другог законом
предвиђеног начина решавања вишка запослених. Ради избегавања сваке сумње, овим
се ни на који начин запосленима не ускраћује могућност да од ЈКП Стан, као
послодавца, у законом предвиђеном поступку потражују преостали део износа
отпремнина и/или других накнада или трошкова који буду произлазили из програма
решавања вишка запослених у ЈКП Стан (или другог законом уређеног акта) или
другог законом предвиђеног начина решавања вишка запослених. Коначно, евентуално
преостала новчана средства биће употребљена за исплату обавеза ЈКП Стан према
надлежној пореској управи.

Изјаве и гаранције уговорнихстрана

Члан 25.

Оба партнера, и Приватни и Јавни, изјављују и гарантују да:
– су прописно организовани и да обављају делатност у складу са законима Републике
Србије; '

– да за закључење Уговора и извршење уговорних обавеза имају сва потребна
одобрења својих органа управљања и одлучивања;
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- Уговор пуноважно закључују и он представља законску и важећу обавезу партнера,

која може бити извршена против њих у складу са његовим одредбама;
– закључење и испуњење Уговора није у супротности са било којом одредбом, нити

представља кршење било ког уговора или другог правног посла који обавезује партнере
или било које важеће одлуке било ког суда, било које регулаторне агенције или другог
тела које има јурисдикцију над партнерима;
– закључење и испуњење Уговора од стране партнера, испуњење одредби Уговора и

реализација Пројекта ЈГШ није у супротности са било којом одредбом закона, судске

одлуке или одлуке било ког надлежног државног органа у односу на партнере.

Комисија за праћење реализације Уговора

Члан 26.

Ради праћења реализације Уговора, у року од 60 (словима: шездесет) дана од

дана регистрације ДПН-а, оба партнера ће именовати чланове Комисије за праћење

реализације Уговора, коју ће чинити 2 (словима: два) представника Приватног партнера
и 2 (словима: два) представника Јавног партнера. Предложена лица не могу бити радно
ангажована по било ком основу код партнера.

Комисија ће у току календарске године најмање два пута одржавати редовне

састанке, као и ванредне састанке по потреби, и одлучивати о питањима у вези са

спровођењем Уговора.
На првој седници Комисије изабраће се први председник из реда чланова које

предлаже Приватни партнер.
Председник Комисије сазива седнице Комисије и руководи њеним радом,

сачињава записнике са састанака и доставља их осталим члановима на усвајање.
Председник Комисије бира се на период од годину дана.
Након истека манадата првог председника, председник Комисије бира се

наизменично из реда чланова које су предложили партнери.
Чланови Комисије имају једнако право гласа и нико не може ставити право вета

на одлуку. Одлуке Комисије се доносе већином гласова, а у случају једнаког броја

гласова, сматраће се да одлука Комисије о спорном питању није донета.
Комисија може ангажовати стручна лица ради пружања саветодавних и других

стручних услуга и образовати стручне тимове за одређена питања у вези са
спровођењем Уговора, као и овластити одређено лице да предузме радње и мере
потребне ради контроле квалитета обављања поверених комуналних делатности,
односно пружања услуга.

Надзор над реализацијомУговора

Члан 27.

У складу са ЗЈППК, Јавни партнер дужан је да континуирано прати обављање

поверених комуналних делатности од стране ДПН-а и извршавање обавеза ДПН–а и

Приватног партнера из Уговора и Оснивачког акта.

Чланови надзорног одбораДШ које је именовао Јавни партнер су дужни да:

1. најмање једанпут годишње од Приватног партнера затраже посебне периодичне
извештаје о његовом раду, активностима и испуњењу обавеза које је преузео у
пројекту ЈГШ;
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2. обавесте министарство надлежно за послове финансија, односно орган аутономне
покрајине или орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија,
о примљеним периодичним извештајима;

3. за време трајања Уговора воде посебну документацију која се односи на пословање
ДПН-а, и да од Приватног партнера једном годишње затраже извештаје о свим
повезаним привредним друштвима Приватног партнера коме је додељен Уговор, као
и о подуговарачима;

4. чувају документацију која се односи на поверавање комуналних делатности до
истека трајања рока на који је закључен Уговор. Након истека рока на који је Уговор
закључен, документација се чува у складу са посебним прописима којима се уређује
чување архивске документације;

5. у року од највише 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема захтева
министарства надлежног за послове финансија, односно органа аутономне
покрајине или органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове
финансија, достави све потребне податке о обављању поверених комуналних
делатности;

6. обавесте надлежно правобранилаштво о поступцима непоштовања Уговора, када
постоје разлози за покретање одређених поступака од стране надлежног
правобранилаштва.

Јавни партнер дужан је да у случају неизмирених дуговања Приватног партнера
која произлазе из Уговора предузме све мере надзора и принудне наплате, и свих
правних радњи у складу са одредбама Уговора, осталим овлашћењима, као и одредбама
ЗЈГШК.

Члан 28.

Чланови надзорног одбора именовани од стране Јавног партнера, благовремено
и у писаном облику обавештавају министарство надлежно за послове финансија,
односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за
послове финансија, о свим уоченим неправилностима и предузетим мерама, а
најкасније у року од 30 (словима: тридесет) дана од дана уочене неправилности,
односно предузете мере.

Приватни партнер у функцији управљања ДПН–ом, у своје име или у име ДШ-
а, је дужан да поступи по захтеву Јавног партнера или министарства надлежног за
послове финансија, односно органа аутономне покрајине или органа Града Новог Сада
надлежног за послове финансија, ако се од њега тражи потврда о извршавању
преузетих уговорних обавеза или други битни подаци о поштовању Уговора, у року од
30 (словима: тридесет) дана од дана пријема захтева.

У случају непоступања по захтеву из става 2. овог члана, Јавни партнер је дужан
да предузме све правне радње у складу са својим овлашћењима и одредбама Уговора.

У постугшима када није могуће испуњење обавеза из Уговора, Јавни партнер је
дужан да о томе обавести надлежно правобранилаштво и надзорне и инспекцијске
службе, као и да покрене све неопходне радње и мере ради исправљања уочених
неправилности.

Јавни партнер је дужан да обавести министарство надлежно за послове
финансија, односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
надлежан за послове финансија о предузетим мерама из става 4, овог члана у року од
15 (словима: петнаест) дана од дана предузимања тих мера и да редовно извештава о
свим поступцима покренутим за време реализације наведених мера.
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КршењеУговора

Члан 29.

Кршењем Уговора од стране Приватног партнера сматра се уколико Приватни

партнер:
– не испуни све чинидбе и/или не достави све оно на шта је обавезан у садржини

конкурсне документације, укључујући и садржину оба модела уговора из конкурсне

документације;
- даје или је дао неистините и/или нетачне податке који су били одлучујући за оцену

испуњености услова за учешће приликом избора најповољније понуде;
– својом кривицом не започне са реализацијом пројекта ЈПП у складу са Уговором;
– обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне радње које су у

супротности саУговором;
– пренесе на треће лице своја права из Уговора без претходног изричитог писаног

одобрења Јавног партнера;
– не организује пословање ДПН-а у складу са усвојеним годишњим Програмима

пословања, Уговором и Оснивачким актом, односно уколико резултати пословања

ДПН-а буду битно одступали у односу на резултате предвиђене у Програмима

пословања; ·

– не поштује максималну цену комуналних услуга обезбеђивања јавног осветљења и

пружања димничарских услуга, односно утврђене цене за одржавање зграда по основу

уговора закључених са корисницима услуга;
· не пружа поверене комуналне услуге квалитетно и према стандардима у складу са

Уговорима и одлукама о поверавању комуналних делатности, као и других прописа и

докумената којима се уређује правно и фактичко обављање поверених комуналних

делатности;
– прекрши било коју другу битну обавезу предвиђену Уговором или Оснивачким

актом, а посебно уколико управља пословањем ДГШ-а на начин који штети интересима
Јавног партнера и корисника поверених комуналних услуга.

Члан 30.

Јавни партнер крши Уговор уколико:
– пропусти да испоштује и изврши, односно да обезбеди испуњење свих обавеза

прописаних у садржини конкурсне документације, укључујући Уговор и Оснивачки

акт;
– пропусти да обезбеди да Град Нови Сад изврши обавезе плаћања за пружене

комуналне услуге обезбеђивања јавног осветљења на начин предвиђен у Уговору;
– својим чињењем или нечињењем битно отежава пословање ДГШ–а без основаног

разлога, злоупотребљавајући своја права, пре свега статусна права у ДПН-у из

Оснивачког акта.

Члан 31.

У случају да неки од партнера кршиУговор, други партнер има право да:
– обавести Комисију за праћење реализације Уговора, са захтевом да Комисија утврди
да је дошло до кршења права из Уговора и препоручи начин решавања насталог спора у
циљу накнаде штете оштећеном партнеру и спречавања њеног даљег чињења и

трајања;
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– упозори у писаној форми другог партнера о кршењу Уговора, захтева писано
изјашење о разлозима кршења Уговора и захтева да се ти разлози без одлагања,
односно у року не дужем од 90 (словима: деведесет) дана у потпуности отклоне;
– захтева накнаду конкретне материјалне штете изазване кршењем Уговора (стварна
штета и измакла добит);
· захтева раскид Уговора.

Штетна измена закона

Члан 32.

Штетна измена закона постоји уколико након дана закључења Уговора дође до
измене закона која:
– чини незаконитом, неизвршивом, рушљивом или ништавом било коју битну обавезу
оба партнера или ДПН–а из Уговора;
– чини незаконитим да било који партнер да или прими неки новчани износ
(укључујући камату) по основу Уговора, или да било који партнер испуни било какву
значајну обавезу, односно да ужива или спроведе неко битно право из Уговора; или
- поставља материјална ограничења (изван оних ограничења која постоје на дан
закључења Уговора) која спречавају Приватног партнера да изврши репатријацију
капитала, добити, или других новчаних средстава.

Уколико настане нека од штетних измена закона из става 1. овог члана у трајању
од најмање 90 (словима: деведесет) дана у континуитету и уколико се Уговор не може
изменити у обиму који је неопходан да се Приватни или Јавни партнер доведе у
положај у коме је био у моменту закључења Уговора, с тим да рок трајања Уговора ни у
ком случају не може бити дужи од 10 (словима; десет) година, партнер погођен таквом
штетном изменом закона има право да раскине Уговор. Раскид наступа у року од 30
(словима: тридесет) дана од дана када страна која није погођена изменом закона прими
обавештење друге стране 0 раскиду Уговора.

Раскид Уговора

Члан 33.

Обавештење о раскиду Уговора:
У случају кршења Уговора које не буде отклоњено у роковима одређеним у

Уговору, односно у случају штетне измене закона која не буде отклоњена на начин
уређен чланом 34. Уговора, партнер који не крши Уговор може доставити писано
Обавештење о раскиду другом партнеру и Комисији за праћење реализације Уговора, у
коме ће јасно и детаљно образложити кршење Уговора од стране другог партнера.

Овај уговор ће бити раскинут на дан који је одређен у Обавештењу о раскиду, а
који неће бити пре истека 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана када је Обавештење
о раскиду уручено другом партнеру. Овај рок за ступање на снагу обавештења о
раскиду Уговора може се продужити за највише 60 (словима: шездесет) дана, у случају
да Комисија предложи уговорним странама покушај мирења. У том случају, оба
партнера су у обавези да се одазову позиву Комисије ради покушаја мирења, те уколико
мирење не успе, обавештење о раскиду ће ступити на правну снагу и производити
правно дејство након покушаја мирења.

У случају више силе и штетне промене закона, уколико последице случаја више
силе трају у непрекидном периоду од 6 (словима: шест) месеци или дуже без договора
партнера о мерама за решавање спорова из Уговора, ОДНОСНО у случају штетне измене
закона која не буде отклоњена на начин уређен у члану 32. Уговора, оба партнера ће
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имати право да раскину Уговор предајом другом партнеру Обавештења о раскиду које

ће ступити на снагу у року од 30 (словима: тридесет) дана од предаје Обавештења о

раскиду другој страни.

Права и обавезе у случају раскида

Члан 34.

Партнери ће наставити да испуњавају своје обавезе из Уговора у очекивању

коначног решења Спора који је покренуо партнер који је примио и оспорио

Обавештење о раскиду у складу са Уговором, као и за време поступка мирења пред

Комисијом. .

Коришћење права на раскид Уговора не спречава партнера који раскида Уговор

да користи друга правна средства која су дозвољена законом.

Члан 35.

У случају да Јавни партнер раскине Уговор због кршења Уговора од стране

Приватног партнера, затечена имовина, покретне и непокретне ствари и права на њима

установљена у корист ДПН–а у тренутку раскида остају у јавној својини Јавног

партнера, а ДПН ће имати обавезу да изврши повраћај свега онога што је примио на

основу Уговора, осим новчаног улога Приватног партнера.
У случају да Приватни партнер раскине Уговор због кршења Уговора од стране

Јавног партнера, Приватни партнер има једино и искључиво право на накнаду у висини

вредности улагања учињених у циљу реализације Пословног плана до тренутка

раскида, а која се могу доказати валидном документацијом.
У случају раскида Уговора због више силе или штетне промене закона, гасе се

обавезе обе уговорне стране, а свака страна може захтевати враћање онога што је дала

на основу Уговора, по правилима о враћању стеченог без основа, одредбама ЗЈППК и

правилима грађанског права која уређују облигационе односе и накнаду
штете.

Престанак Уговора

Члан 36.

Истеком трајања Уговора, престају права и обавезе партнера, те престаје да

постоји и ДПН. Уколико важећи правни прописи то буду омогућавали, партнери ће

приступити преговорима у циљу омогућавања да ДШ–Ј настави да обавља делатност

одржавања и поправки стамбених и пословних зграда са Приватним партнером као

јединим оснивачем.
Објекти, уређаји, постројења и залихе која представљају имовину ДГШ у време

истека трајања Уговора предају се Јавном партнеру и постају јавна својина односно

исплаћује се новчана противвредност залиха у складу са Уговором, осим уколико се

партнери не споразумеју да Приватни партнер откупи од Јавног партнера одређени део

имовине ДПН-а која престанком трајања Уговора постаје јавна својина и која није у

функцији предмета Уговора, а према одредбама ЗЈППК и Закона о јавној својини.
Јавни и Приватни партнер ће у сраЗмери идентичној уделима у ДГШ–у извршити

поделу новостворене имовине ДПН–а која није везана за делатности које су предмет

Уговора, а у складу са члановима 57. став 3 у вези са чланом 7. став 2. тачка 7) ЗЈШЈК.

Јавни партнер ће најкасније 3 (словима: три) месеца пре истека трајања Уговора

донети одговарајуће Одлуке о поверавању комуналних делатности које је обављао ШШ

у корист других лица.
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Ради избегавања сваке сумње, Приватни партнер неће имати право да задржи
право обављања комуналних делатности од општег и локалног интереса, док, са друге
стране, Град Нови Сад и ЈКП Стан неће сносити било какву одговорност у случају да
дотадашњи корисници услуга ДПН–а, након истека трајања уговора са ДПН–ом, не
закључе нови уговор са Приватним партнером у области одржавања и поправки
стамбених и пословних зграда. Приватни партнер ће моћи да настави да се бави
делатношћу одржавања стамбених зграда и по истеку трајања Уговора, укључујући и
право да закључи нове уговоре са стамбеним и пословним зградама које је одржавао
ДГШ пре истека Уговора, али не може да непосредно или преко зависних лица започне
и/или обавља самостално делатности одржавања стамбених и пословних зграда током
трајања Уговора, под претњом раскида Уговорана штету Приватног партнера.

Трошкове принудног ливкидационог поступка ДПН–а сноси Приватни партнер.

Виша сила

Члан 37.

Уговорна страна неће имати право да тужи другу уговорну страну за кршење
обавеза предвиђених Уговором нити да је позива на одговорност због претрпљене
штете или губитка услед таквог кршења у мери у којој је такво кршење изазвано
случајем више силе.

Случај више силе подразумева било коју непредвидиву и непремостиву спољну
околност која је мимо контроле партнера који трпи такву околност и која чини
извршење обавезе том партнеру немогућим и посебно, али без ограничења само на то,
укључује следеће: ратно стање (проглашено или непроглашено), инвазија, оружани
сукоб или акт страног непријатеља, блокада, ембарго, револуција, побуна, устанак,
грађански немири, акти тероризма, терористичке кампање или политичка саботажа,
природне непогоде, друге законске забране или други догађаји које страна која се на
њих позива не може да контролише.

Члан 38.

0 настанку случаја више силе, партнер који је овим случајем погођен дужан је
обавестити другог партнера што је пре разумно могуће, али у сваком случају у року од
7 (словима: седам) дана од дана настанка случаја више силе или њеног престанка
уколико је случај више силе онемогућио слање таквог обавештења. Обавештење ће
садржати детаље о случају више силе, доказ о утицају случаја више силе на могућност
извршења обавезе и предлог радњи које треба предузети како би се умањили ефекти
случаја више силе.

Што је пре разумно могуће партнери ће се међусобно консултовати у доброј
вери и уложити најбоље напоре како би се договорили око мера које ће ублажити
ефекте случаја више силе и омогућити даље извршавање Уговора.

Партнери ће све време после наступања случаја више силе настојати да спрече
или умање последице проузрокованог кашњења испуњења или неиспуњења уговорних
обавеза, а Приватни партнер ће у сваком тренутку трајања случаја више силе
предузимати све неопходне кораке како би се ефекти случаја више силе превазишли
или умањили.

Погођени партнер ће обавестити другог партнера што је пре могуће о чињеници
да је случај више силе престао или да више не утиче на извршавање обавеза
предвиђених Уговором. Након оваквог обавештења, наставиће се извршавање права и
обавеза из Уговора под истим условима који су постојали пре наступања случаја више
силе.
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Решавање спорова

Члан 39.

У случају да између партнера настане било какав спор, неслагање или

потраживање из или у вези са Уговором, или његовом повредом, раскидом или

пуноважношћу, партнер који сматра да је оштећен има обавезу да се пре свега и без

одлагања обрати Комисији, и на горе описани начин покуша да исходује одлуку

Комисије. Уколико Комисија одлучи да је било кршења уговора, оба партнера су у

обавези да прихвате препоруку Комисије о начину решавања насталог спора.
Уколико Комисија не донесе одлуку о спорном питању, оштећени партнер ће

другом партнеру послати писано обавештење са детаљним описом разлога због којег

сматра да је оштећен, и позвати другу страну на хитне непосредне преговоре око

решавања спорног питања.
Након пријема писаног обавештења из става 2. овог члана, партнери ће у року од

20 (словима: двадесет) дана од дана пријема таквог обавештења покушати да у доброј

вери реше спор кроз непосредне преговоре својих заступника, уз право да споразумно

укључе и чланове Комисије. У случају да се не постигне договор у наведеном року од

20 (словима: двадесет) дана, или у неком дужем року уколико се партнери тако

договоре, спор ће бити решен у складу са процедуром за решавање спорова из Уговора.

Члан 40.

Било који спор, неспоразум или захтев који проистекне из Уговора или је у вези

са Уговором или са његовим кршењем, раскидом или ништавошћу, а који није решен

преговорима у складу са Уговором, биће коначно решен од стране Београдског

арбитражног центра (БАЦ) у складу са арбитражним правилима Комисије Уједињених

нација за међународно трговинско право (ЏМСПКАБ). Спор ће бити решаван пред
већем од 3 (словима: троје) арбитара, док ће арбитражно веће заседати у Београду,

Република Србија, а спор ће се водити на српском језику, према материјалном праву

Републике Србије.
Уколико се овај Уговор закључи са понуђачем који има седиште у страној

држави, тако одабрани Приватни партнер има право да уместо арбитраже из

претходног става овог члана одабере арбитражу од стране Међународног арбитражног

центра у Бечу, Република Аустрија (“Ујеппа 1птегпанопа1 Агћј'сга1 СепПе“) у складу

са арбитражним правилима Комисије Уједињених нација за међународно трговинско

право (ПШСПКАБ). Спор ће бити решаван пред већем од 3 (словима: троје) арбитара,

док ће арбитражно веће заседати у Београду, Република Србија, а спор ће се водити на

енглеском језику, према материјалном праву Републике Србије.
Арбитражна одлука донета у складу са овим чланом Уговора биће коначна и

правно обавезујућа за партнере.

Обавештења

Члан 41.

Сва обавештења и друга комуникација у вези са Уговором обављаће се у писаном

облику и биће испоручена лично или преко курира или путем факса или електронском
поштом на следећу адресу:

За Приватног партнера:
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На руке: (*)
Факс: (*)
Е–маил: (*)
Адреса: (*)

За Јавног партнера:
На руке: (*)
Факс: (*)
Е-маил: (*)
Адреса: (*)

с тим што, уговорне стране могу променити адресу на коју се шаљу обавештења, након
претходног писаног обавештења другој страни у року од 30 (словима: тридесет) дана у
складу са овом тачком.
(б) Било које обавештење послато у складу са овом тачком сматраће се уредно
достављеним (1) уколико је послато препорученом поштом или путем курира, након
испоручења, (2) уколико је послато путем факса или електронском поштом, након
испоручивања и пријема електронске потврде о пријему, или уколико је испорука и

пријем извршен на дан који није радни дан - у 9 (словима: девет) часова по локалном
времену првог наредног радног дана.

Раскидни услови

Члан 42.

Приватни партнер је дужан да након закључења Уговора:
– достави Јавном партнеру банкарску гаранцију — гаранцију за добро извршење
посла, сагласно условима из конкурсне документације;
– исплати износ од 7.400.000,00 (словима: седам милиона четири стотине хиљада и
00/100) динара без пореза на банковни рачун број: 340-24229-90 који се води код Ерсте
Банк а.д. Нови Сад консултанту Јавног партнера, адвокату Зевеђи Оливеру, на основу
садржине Уговора о пружању правно консултантских услуга који су дана 6. маја 2016.
године закључили ЈКП Стан, као наручилац услуге, и Зевеђи Оливер, адвокат у Новом
Саду, као пружалац услуге.

Услови наведени у ставу 1. овог члана представљају раскидни услов.

Потписи уговорних страна:

За Јавног партнера: М.П. За Приватног партнера:
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ПРИЛОГ БР.1 – ТЕХНИЧКИ ОПИСДЕЛАТНОСТИ ЈКП СТАН

ТЕХНИЧКИ ОПИС ДЕЛАТНОСТИ ЈКП "СТАН"

УВОДНЕНАПОМЕНЕ
У садржини овог Прилога уз конкурсну документацију зајавну набавку одабира

приватног партнера ради закључења уговора о јавно–приватном партнерству за

заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда,

обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга, бр.ЈН 11/2017

(отоворени поступак), понуђачима се омогућава увид у доступне технике податке који

се односе на обављање три основне делатности које ће обављати ДГШ (обезбеђивање

јавногосветљења, димничарске услуге и одржавање зграда).

Прилог садржи доступне податке из пословања Јавно комуналног предузећа за

одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП

Стан), најдаље за период протекле 3 пословне године (2014, 2015. и 2016), у намери да

понуђачи имају могућност увида у: ·

– обим послова који ће обављати ДГШ;

– вредност услуга и материјала, односно вредност пословакоје ће
обављати ДПН;

– правни прописи којима се уређује обављање делатности које ће обављати ДПН,

и
– друге податке везане за предмет

Јавне набавке.

У просторијама ЈКП Стан, у периоду предвиђеном за давање понуда наведеном

у конкурсној документацији, заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан

увид у следећу документацију везану за предмет овејавне набавке:

– Закон о становању и одржавању зграда (Службени гласник
РС 104/2016)

~ Програм финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години

(Службени лист Града Новог Сада 81/ 16)

– Правилник о припреми, манипулацији и радовима на систему јавног

- осветљења (Службени лист Града Новог Сада 15/ 16 и 19/ 17)

– Одлука о уређењу Града Новог Сада (Службени лист Града
Новог Сада 69/13)

– Одлука о димничарским услугама (Службени лист Града Новог Сада 26/13 и

28/ 14)
— закључене уговоре са саставним прилозима, усвојене понуде и ценовнике

услуга и механизације
– интерне извештаје о фактурисаној реализацији по службама, утрошку

материјала, броју извршилаца исл.
– интерне извештаје пријавама кварова и радним налозима, као и степен

реализације
~ интерне извештаје о броју уговора са скупштинама зграда, површинама

стамбених и пословних простора, броју лифтова и хидроуређаја и
сл.
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Понуђачи морају најавити свој долазак ради непосредног увида у наведену
документацију нај мање 24 часа раније, и то лицу за контакт према подацима из општег
дела конкурсне докуметнације – део под насловом „основни подаци о наручиоцу“.

]. ОДРЖ'АВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГОСВЕТЊЕЊА

Опште напомене о делатности обезбеђивања јавног осветљења: комунална
делатност обезбеђивања јавног осветљења уређена је у Одлуци о уређењу Града Новог

Сада (((Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/12, 9/13, 26/ 13 и 69/13, "Службени

гласник РС", бр. 36/14 - одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/14,

28/14, 33/15 и 74/16, у даљем тексту: Одлука).
У садржини одлуке о уређењу Града Новог Сада (у даљем тексту: Одлука),

прописано је да је јавно осветљење систем објеката, инсталација и уређаја за

осветљавање јавних површина, спољних делова зграда и других објеката (у даљем

тексту: јавно осветљење).
ЈКП Стан је носилац искључивог права обезбеђивања јавног осветљења, које

обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног

осветљења. ЈКП Стан обезбеђује јавно осветљење у складу са годишњим програмом
који доноси Градско веће на предлог Надзорног одбора ЈКП Стан.

ЈКП Стан обавља и послове неопходне за постављање и уклањање рекламних
ознака са објеката јавног осветљења, односно њихово “прикључење, коришћење и

искључење из системајавног осветљења.
Поступак припреме, манипулације и опис радова на систему јавног осветљења

регулишу се правилником који доноси Градско веће Града Новог Сада.
Надзор над обезбеђивањем јавног осветљења врши Градска управа за

инвестиције.

((Обезбеђивање» јавног осветљења обухвата: одржавање, адаптацију и

унапређење јавног осветљења, радове на замени светлећих тела и других дотрајалих

или оштећених елемената, чишћење, антикорозивну заштиту и прање стубова и

заштитних облога светлећих тела, и друге мере у циљу заштите и одржавања употребне

вредности јавног осветљења.
Ради истицања силуета, спољашњим осветљењем трајно се осветљавају објекги

и амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски,

административни, привредни или други значај. Осветљавање објеката и амбијенталних

целина врши се на основу пројекта осветљавања који израђује Градска управа за

инвестиције. Градско веће, по прибављању мишљења Комисије, доноси решење којим

одређује који се објекти и амбијенталне целине осветљавају.
Опрема, инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних

целина, као и свечано украшавање и осветљавање Града, саставни су део система

јавног осветљењаи одржавају се у исправном, уредном и чистом стању.

Карактеристике постојећег система јавног осветљења: ЈКП Стан обавља

послове на одржавању јавног осветљења на територији Града Новог Сада и околних

места (Сремска Каменица, Ветерник, Футог, Бегеч, Руменка, Кисач, Степановићево,

Ченеј, Каћ, Будисава, Ковиљ, Буковац, Лединци и Стари Лединци), на основу Уговора

са Градском управом за комуналне послове, Програма одржавања јавног осветљења и

правилника О припреми, МЗНИПУЛЗЦИЈИ и радовима на СИСТСМУ јавног ОСВСТЊСЊН.
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Стручни надзор над обављањем услуга одржавања јавног осветљења врши Градска

управа за грађевинско земљиште и инвестиције.
У систему јавног осветљења на територији града Новог Сада постоје две врсте

мрежа:
— подземна (кабловска) мрежа 50 (са стубовима ЈО), и

– надземна мрежа ЈО (пети проводник) на дистрибутивној надземној

нисконапонској мрежи или мешовитим водовима (ниски и високи напон).

~ Мреже јавног осветљења се могу напајати из два извора и то:

– слободностојећи разводни орман јавног осветљења (ССРО ЈО),

← ДТС · блок ЈО који се налази у дистрибутивним трансформаторским

станицама.

У надлежности ЕД Нови Сад су манипулације на импулсним и. енергетским

водовима ЈО у подземној мрежи (напајање из ДТС), као и редовно одржавање и

поправке на блоку ЈО у трансформаторској станици (материјал обезбеђује ЈКП Стан,

имајући у виду даје блок у функцији јавног осветљења), што
значи да у случају квара у

блоку јавног осветљења у ДТС искључиво радници ЕД Нови Сад врше поправке и

замене опреме, јер је само они имају дозволе за улазак у трафо
станице.

Проценаје да у Граду Новом Саду постоји укупно око 410 мерних места за јавно

осветљење у трафо-станицама, а у околним местима око 310 - од тога око 120 у ССРО

ЈО (остало у дистрибутивним трафо–станицама)
Број инсталираних светиљки – према врсти извора светла:

– Број светиљки: укупно око 36.000 (тридесет шест
хиљада)

– натријум високог притиска 49%

· металгалогене 15%

– живина сијалица (замена натријум) 30%

– ЛЕД извори
6%

Радови на одржавању јавног осветљења у 2016.години.· последњи подаци о

обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења садржани су у

Програму одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада (у даљем

тексту: Програм), донетом од стране Градског Већа Града Новог Сада на седници

одржаној 05.02.2016.године, под бројем 352-1/2016–68-11. У садржини Програма

планиране су следеће активности:
– замена сијалица, предспојних справа, заштитних стакала и грла у

светиљкама;
– замена стубова ЈО, као и њихових елемената (лире, поклопци, осигурачи,

РПО плоче и сл.); „

– поправке и замене светиљки и рефлектора, поправке напојних каблова;

– поправке и замене ормана јавног осветљења и њихових елемената;

– остали радови по налогу Градске управе за грађевинско земљиште и

инвестиције, Градске управе за комуналне послове и Градске управе за

инспекцијске послове;
– хитне хаваријске интервенције на одржавању јавног осветљења се обављају

свакодневно по пријавама и по налогу надзорног органа.

Преглед радова на годишњем нивоу на одржавањујавног осветљења
(2016.г.).·

— Демонтажа хаварисаних стубова 75 ком

– Поправка и исправљање (оштећенихтемеља и анкера 55 ком
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УКУП

Замена проводника 10 на мрежи ЗКЗ 61 ком
Интервенције због замршених проводника 30 ком
Локализација деонице кабла у квару 150 ком
Монтажа спојнице на кабловима ЈО 176 ком
Монтажа прикључних клемни за светиљку 230 ком
Замена стубова на постојећим анкерима 150 ком

Прерада стубова у радионици 33 ком
Замена светиљки 290 ком
Замена успонског вода у стубу 240 ком
Замена ножастих осигурача 613 ком
Системска замена сијалица 5280 ком
Замена сијалице 2200 ком

Дефектажа квара на светиљци 730 ком
Замена поклопаца на стубовима, замена грла,
РПО–4 прикључних плоча, ФРА осигурача и
заштитних стакала 1000 ком
Хитне интервенције по пријави квара 390 ком

Преглед мреже ЈО 215 ком
Манипулација извода ЈО 770 ком

Остали радови
Ангажовање подизвођача
Ангажовање ЕПС ОДС
НО ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА (без ПДВ-а) 22.500.000,00 ДИН

У зависности од средстава предвиђених Програмом финансирања одређених

комуналних делатности, сваке године планира се набавка нових стубова, светиљки,
сијалица, електроматеријала и остале опреме.

Преглед фактурисаног материјала и опреме у 2016.години:

# Категорија Физички обим Износ (без ПДВ–а)

1 Стубови “ 30 3,960,200.00

2 СветИљке 84 3,391,800,00

3 Сијалице 7500 8,296,ООО.00

4 Електро материјал 5 ,3 13,200,00
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Преглед прихода ЈКП Стан по основу обезбеђивањајавногосветљења у периоду

од 2014 – 2016. Године: ______,________–—––––—––·–

Јавно осветљење Јавно осветљење
Година (фактурисано без ПДВ–а) (уговорено без ПДВ–а)

2014 49,994,354.07 50,000,000.00#2015 29,264,805.38 33,333,333.33

43,484,893.73 45,250,000.00

2. ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Појам и корисници димничарскихуслуга: Одлуком
о димничарским услугама

„Службени лист Града Новог Сада“, бр.26/13 (у даљем тексту: Одлука), донетом од

стране Скупштине Града Новог Сада, уређени су услови и начин обављања комуналне

делатности - димничарске услуге, права и обавезе предузећа које обавља димничарске

услуге и корисника услуга на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град),

финансирање обављања димничарске услуге, начин обезбеђивања континуитета у

обављању димничарске услуге, начин поступања и овлашћења органа Града у случају

прекида у обављању димничарске услуге, надзор над вршењем димничарске услуге,

као и друга питања везана за обављање димничарске услуге.

Димничарске услуге, у смислу Одлуке, су:

· чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,

– чишћење вентилационих канала и уређаја, и

- контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала

и уређаја.

обављање димничарских услуга као комуналних услуга поверено је у корист

ЈКП Стан.
Корисници димничарских услуга су физичка и/или правна лица која су

власници, односно корисници стана у стамбеној згради, породичне
стамбене зграде и

пословног простора и објеката у којима се налазе димоводни објекти, резервни

димоводни објекти, ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји.

Услови и начин'обављања димничарске услуге: димничарска услуга обавља се

у циљу обезбеђивања исправног функционисања димоводних и ложишних објеката и

уређаја, вентилационих канала и уређаја, превентивне заштите живота и имовине од

пожара, заштите животне средине,
као и енергетске ефикасности.
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Испитивање гасне пропустности димњака према важећим стандардима, мерење
емисија загађујућих материја из ложишних уређаја и степена корисности ложишних
уређаја укључујући и мерења довољног снабдевања ложишта ваздухом за сагоревање
(4Ра–тест), обавља се у акредитованој лабораторији.

Предузеће које пружа димничарску услугу (у даљем тексту: Предузеће) мора да
поседује дозволу за сакупљање и транспорт опасног и неопасног отпада следећих

индексних бројева: 100104 (летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла),

200141 (отпад од чишћења димњака), 100101 (пепео, шљака и прашина из котла, изузев
прашине из котла наведене у 100104).

Предузеће мора да поседује минималну техничку опремљеност:
- основни димничарски алат,
- сензор за детекцију поврата димних гасова (ресс, тесто, шоехлер и слично),
– сензор за очитавање СО у ппм или мг/мЗ,
– анализатор димних гасова,
– камеру за снимање унутрашњости димоводних објеката и вентилационих
канала са видео запиСом,

'

– инструмент за испитивање притиска у димњаку према СРПС ЕН 1443 таблица
5. или кооперантски уговор иматеља инструмента о уступању уређаја у случају
потребе,
– апаратуру за мерење довољне снабдевености ложишта ваздухом (4Ра–тест),

· ендоскоп,
· рачунар,
· димничарско одело,
· заштитну опрему.

Предузеће мора да поседује одговарајући простор за смештај материјала, опреме
и алата.

Димничарске услуге могу да обављају запослени одговарајуће стручности и

образованог профила.
Предузеће мора да успостави и примењује систем управљања заштитом здравља

и безбедности на раду и да поступа у складу са прописима у вези заштите животне

средине и начелима одрживог развоја.
Предузеће доноси годишњи програм обављања димничарских услуга (у даљем

тексту: Програм), до 15. новембра текуће године за наредну годину, уз сагласност

Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће). Овај програм садржи:
1. обим послова и динамику извршавања димничарских услуга, и

·

2. износ потребних средстава за реализацију Програма.

Редовна контрола и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја врши

се у складу са Програмом, у следећим временским размацима:
1. два пута годишње у породичним и више породичним стамбеним зградама,
2. једном у три месеца у угоститељским објектима, пекарама, кланицама,

кухињама за масовно спремање хране,
3. једном годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем

топлотне снаге до 50 КХЛ,

4. два пута годишње у пословним просторима и објектима са ложишним

уређајем топлотне снаге од 50 КХУ до 1 МШ.

Резервни димњаци и димњаци, који се не користе стално, односно на који нису

прикључени ложишни уређаји, контролишу се и чисте једном у три године.
Редовна контрола и чишћење вентилационих канала и уређаја врши се у

следећим временским размацима:
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- једном у три године за вертикални главни (примарни) вентилациони канал и

централни вентилациони уређај, који је намењен искључиво за главни

(примарни) канал и налази се на његовом врху, у породичним и више

породичним стамбеним зградама,
– једном у три године за вентилациони канал и уређај (суве вентилације - ХВАЦ

клима вентилациони системи) за пословне просторе и објекте (пословни објекти

тржних центара и сл.), и
- свака три месеца за вентилациони канал и уређај попут одсисних напа,

филтера и вентилатора, у којима се стварају запаљива прашина или паре

масноће (за просторије и објекте за масовно припремање хране).

Корисник услуге може да захтева, писаним путем, да се мимо прописане

редовне контроле изврши контрола исправности димоводних и ложишних објеката и

уређаја и вентилационих канала и уређаја, на терет подносиоца захтева.
'

О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја и

вентилационих канала и уређаја које утичу на употребљивост и сигурност као што су

оштећења (обрушавање, пукотине, растрешеност и сл.), недозвољени грађевински

радови (зазиђивање и сл.), Предузеће је дужно да одмах обавести корисника услуге,

Министарство унутрашњих послова - Управу за ванредне ситуације - ОдељеЊе у

Новом Саду и надлежну грађевински инспекцију.

Права и обавезе Предузећа и корсиника услуга: предузеће је дужно да
обезбеди:

1. трајно и несметано обављање димничарских услуга,

2. прописани обим и квалитет димничарских услуга,
3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга.

Предузеће је дужно да донесе годишњи план чишћења и контроле димоводних и

ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја (у даљем тексту: План),

који подлежу редовној контроли и чишћењу. Градско веће даје сагласнот на
План.

Прењ/веће је дужно да на транспарентан начин, обавести власника, односно

корисника димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и

уређаја, који подлежу редовној контроли и чишћењу, о планираном термину доласка

ради обављања димничарске услуге или да са корисником услуге путем телефона,

електронске поште (е-маил), интернета и слично,
договори термин доласка.

Предузећеје дужно:
– да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним Одлуком и

Планом,
- да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге, и

– да непосредном вршиоцу димничарских услута обезбеди посебну

легитимацију, којује дужан да покаже при пружању услуге.

Изглед и садржину легитимације непосредног вршиоца димничарких услуга

прописује Надзорни одбор Предузећа, на предлог Директора Предузећа.

Предузеће је дужно да води евиденцију (контролну књигу или лист) о

извршеним димничарским услугама. Контролна књига (или лист) води се за сваки

димоводни и ложишни објекат и уређај и вентилациони канал и уређај, и садржи:

- улицу и кућни број објекта,
– име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или

назив органа који управља зградом,
– број и врсту димоводних и ложишни); објеката и уређаја и вентилационих

канала и уређаја,
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– опис обављене димничарске услуге, датум и потпис непосредног вршиоца
димничарске услуге, и
- потпис лица из алинеје 2. овог става, као потврду о извршеним димничарским
услугама.

Уз контролну књигу или лист, Предузеће је дужно да води евиденцију

димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који се

обавезно контролишу и чисте, а која садржи:
– улицу и кућни број објекта,
- име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или

назив органа који управља зградом,
– основне податке о димоводном објекту (тип, врсту, материјал, димензије и сл.)

и ложишног уређаја (тип, врсту горива, снагу и сл.), односно 0 вентилационим
каналима и уређајима (тип, врсту, материјал, димензије и сл.), који се чисте,

односно контролишу,“
· напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих

канала и уређаја, ванредним догађајима и сл.,
– датум увођења у евиденцију, и
· датуме чишћења и контроле.

_

Предузеће мора чувати податке о димоводним и ложишним објектима и

уређајима и вентилационим каналима и уређајима, као и о обављеним услугама на

прописан начин. Податке мора чувати и у електронском облику.
Корисник услуга дужан је:
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним

објектима и уређајимаи вентилационим каналима и уређајима,
2. да омогући чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и

вентилационих канала и уређаја,
3. да омогући спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима једном

годишње по престанкугрејне сезоне, а једноммесечно спаљивање наслага масти

и наћи на димоводним објектима изнад скара,
4. да омогући контролу димоводних и ложишних објеката и уређаја и

вентилационих каналаи уређаја, и
5. да плаћа цену за пружене димничарске услуге.

Финансирање обављања димничарских услуга: средства за обављање

димничарских услуга обезбеђују се из:
- буџета Града Новог Сада,
- прихода од пружања димничарских услуга,
– наменских средстава других нивоа власти, и
– других извора, у складу са Законом.

Цене димничарских услуга утврђују се Ценовником, у месечном износу по

квадратном метру површине стамбеног или пословног простора. Цена се исказује се

као посебна ставка на признаници обједињене наплате, за кориснике услуга који су у

систему обједињене наплате, а са осталим корисницима услуга, наплата димничарских

услуга регулисаће се уговором са Предузећем.
Ценовник доноси Предузеће, на који Градско веће даје претходну сагласност.

Обезбеђивање континуитета у обављању димничарскихуслуга: Предузеће је

дужно да свој рад и пословање организује тако да обезбеди одговарајући обим, врсту и

квалитет димничарских услуга.
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Ако дође до поремећаја или прекида у раду Предузећа услед ванредне ситуације

или других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Предузеће је

обавезно да одмах предузме мере на отклањању узрока поремећаја односно прекица, и

то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја,

односно разлога због којихје дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за

обављање димничарских услуга,
2. предузме мере које утврде надлежни органи

Града.

Када Предузеће не предузме наведене мере, Градско веће може да ангажује друго

правно лице или предузетника на терет Предузећа.
У случају поремећаја или прекида у обављању димничарских услуга, као и у

случају штрајка запослених у Предузећу, Градско веће предузима оперативне и друге

мере којима ће се обезбедити услови за несметан рад и пословање Предузећа и

обављање димничарских услуга у складу са Законом и Одлуком.

Начин поступања и овлашћења органа Града у случају прекидау обављање

димничарских услуга: Предузеће је дужно да, у случају поремећаја или прекида у

обављању димничарских услуга насталог услед ванредне ситуације
или других разлога

који нису могли да се предвиде или спрече, обавести Градску управу за урбанизам и

стамбене послове (у даљем тексту: Градска управа) о разлозима поремећаја или

прекида, као и о предузетим мерама. Кад Градска управа прими обавештење, дужнаје

да без одлагања обавести Градско веће и:
1. одреди ред првенства и начин обављања димничарских услуга,

2. предузме мере за отклањање насталих последица
и друге потребне мере, и

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у

обављању димничарских услуга, као и одговорност за учињену штету.

Мере забране и надзор: На димоводним објектима и вентилационим каналима

није дозвољено:
'

1. извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта Градске

управе,
' ·

·

2. постављање инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја и,

3. користити их супротно намени.

Надзор над спровођењем Одлуке врши Градска управа.

Послове инспекцијског надзора над применом Одлуке, обавља комунални

инспектор.
Комунално–полицијске послове обавља комунални полицајац.

Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред

законом утврђених овлашћења, изриче мандатну казну и подноси захтев за вођење

прекршајног поступка за прекршаје прописане Одлуком.

Уколико комунални полицајац у обављању комунално–полицијских послова,

уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе,

писаним путем, надлежни орган.
У садржини Одлуке прописане су новчане казне за прекршаје у обављање

димничарских услуга.

Фактичностање –– обим пружањауслуге на територији Града:

– Укупно објеката/адреса на којима се врши услуга: 58.000 (словима:

педесет осам хиљада);
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~ Објекти/адресе у Граду Новом Саду: 22.400 (двадесет две хиљаде четири
стотоине);

~ Објекти/адресе у околним местима: 35.600 (тридесет пет хиљада шест

стотина);
– Укупан број одржаваних димњака и вентилација: око 150.000 (једна

стотина педесет хиљада);
~ Укупна површина станова у којима се пружа услуга: 9.662.000 (девет

милиона шест стотина шездесет две хиљаде) м2;д

~ Укупна површина пословних простора у којима се врши услуга: 3.961000

(три милиона девет стотина шездесет једна хиљада) м2;

~ Укупно новчани износ (без ПДВ) који се месечно обрачунава за наплату

димничарске услуге (податак за јул месец 2017. године): 11.363.000

(једанаест милиона три стотине шесдесет три хиљаде) динара.

3. ОДРЖАВАЊЕСТАМБЕНИХИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА

Основни подаци о делатности одржавања стамбених и/или пословних

зргада: ЈКП Стан обавља делатност одржавања заједничких делова пословних и/или

стамбених зграда, уређаја и инсталација у тим зградама. У оквиру тих послова, ЈКП

Стан је оспособљен да врши грађевинске и грађевинско занатске радове, као и послове

везане за одржавање техничких уређаја и инсталација (лифтови, противпожарни и

хидро уређаји, инсталације водовода и канализације, грејања и слично), а све на основу (

уговора које закључује са скупштином зграде, односно власником објекта који се по
'

основу тог уговора одржава.
„

Сви захтеви за интервенцијама или понудама примају се путем Са11 сеп'ста,
}

евидентирају се у програмском пакету Тога! оћзегуег, & потом се радни налози отварају

према врсти потребних радова. Након завршених послова, налози се обрачунавају,

достављају на контролу и потом на факгурисање. Послови на инвестиционом

одржавању или радови већег обима обављају се на основу усвојене понуде и уговора са

корисником услуга. Евиденција о свим фазама реализације услуге води се у То'са1

ођзегуеш.

Подаци о одржаванимзградама закључно на дан 31.07.2017.године:

~ Број уговора са скупштинама станара:
985 (девет стотина !

осамдесетпет);
*

~ Укупан број одржаваних станова: 20.580 (двадесет хиљада

пет стотина осамдесет)
~ Укупна површина одржаваних станова: 1.025.821 (један милион _

двадесет пет хиљадаосам стотина двадесет један) м2 '
~ Укупнан број одржаваних пословних простора/локала: 1.205 (једна хиљада

две стотине пет);
·

~ Укупна површина одржаваних пословних простора/локала: 64.955 (шездесет

четири хиљаде девет стотина педесет пет) м2

~ Укупан број и квадратура за одржавање хигијене:
46.234 (четрдесет шест

хиљада две стотине тридесет четири) м2.

~ Укупно фактурисано одржавање преко обједињене наплате за месец јул 2017.

године (административне услуге, дежурна служба, одржавање) 9,156,660

дин без ПДВ-а

·
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Описи послова на одржавању по службама:

Служба одржавања хидроурећаја и електроинсталација:

Месечни сервис и поправке хидроуређаја 306 ком;

Бесплатна замена сијалица у улазима зграда;
Замена светиљки, прекидача и тастера у улазима зграда;

Поправка и уградња интерфона и видео надзора;

Уградња противпожарне опреме;
Одржавање и израда инсталација јаке и слабе струје;

Дежурство у другој смени и викендом.

Број налога на годишњем нивоу 2016. година: 3.700

Служба одржавања лифтова
Месечни сервис лифтова 299 ком;

Поправке и хитне интервенције;
Дежурство у другој смени и викендом;
Редован годишњи преглед лифтова ~ сертификовано тело.

Број налога на годишњем нивоу 2016. година : 1.519 + 250

Одржавање инсталација водовода, канализације и грејања

Замена и поправке инсталација водовода и канализације;

Замена и поправке санитарних уређаја;

Поправке и замене грејних тела, цеви и вентила;

Месечни преглед и одржавање гасних инсталација и котлова;

Хитне интервенције - дежурна служба 00—24.

Број налога на годишњем нивоу 2016. година : 7.150

Грађевинско–занатски радови на одржавани

Поправке и замене свих врста кровних покривача и конструкција;

Одржавање и постављање хоризонталне и вертикале хидро изолације;

Задарски, гипсарски, молерски, фасадерски и керамичарски радови;

Поправка и замена свих врста олука и вентилација;

Одржавање и уградњасвих врста столарије и браварије (врата, прозори, портали

и сл.);
.

Поправке и израда браварских елемената (ограде, надстрешнице, решетке и сл.);

Поправке и уградња паркета и ламината.

Број налога на годишњем нивоу 2016. година: 2.129

Одржавање хигијене
Редовно одржавање хигијене улаза и заједничких просторија

155 ком.
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Утрошак материјала у 2016. години (табела):
%

# Категорија материјала Износ (без ПДВ–а)

1 Браварско-лимарски 1.370.600,00

2 Грађевински 2.368.700,00

3 · Грејачки 487.600,00

4 Водоинсталатерски 1 .676.800,00

5 Лифтовски ,

757.200,00

6 Хидро–електро 4.012.000,ОО

7 Потрошни 1.357.200,ОО

← 8 Остали материјал 432.000,00
· > „

ОЖБЕЗЗТПДВЧЗ 5е:“:12.'462.'100,00

Напомена: подаци наведени у Прилогу су интерни подаци из пословања ЈКП Стан.

Обим, опис, вредност, начин обављања итд. послова које ће обављати ДПН не морају у

потпуности одговарати садржини описа послова из овог Прилога.
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38 Оргеша 1 10102 КАОМА 5ТАМ1СА–ВО21С 5.УКВВ193849 2004 6,405 1111.

39 Оргета 1 10103 мом 8ТАМ1СА–ТА81СЏ. 2.8 0112 2004 8,580 0111.

40 Оргегпа 110104 КАВМА ЗТАШСА–ВОМ'ЕБТАК 8.28 0Н2 2004 6,284 1111.

41 Оргета 110105 мом ЗТАМХСА-УЕЗМА 2004 6,284 1111.

42 Оргета 110106 КАВМА 8ТАМ1СА-2Еџкоч1с' 2 2.8 0Н2 2004 6,284 0111.

43 Оргета 1 10107 КАВМА ЗТАШСА–КОМСЕШС А. 2.8(ЗН2 2004 6,284 811.

44 Оргета 110108 КАШЧА ЗТАШСА ВЏСАМ м.2.8 0Н2 2004 6,284 1111.

45 Оргета 110109 шти зтАМСА–кошсЏ.2.8 01112 0807 2004 6,284 0111.

46 Оргета 110111 КАШЧА 5ТАМ1СА-РАКТЏКПО 2.8 0112 0805 2004 6,284 0111.

47 Оргеша 1101 12 КАВМА ЗТАМСА—КАКПС 1. 2.8ОН2 2004 6,284 11111.

48 Оргета 110113 6КАР.КАВ.5Т·АМСА–ВК21СА 1325 011 2004 9,064 1111.

49 Оргета 1101 14 ОКАР.КАВ.БТАШСА–КАКАМОИСсм. сом. 2004 9,064 11111.

50 Оргета 1101 15 АВМШКАВМА8ТАМ1СА-1Ј8Екх/Ек2,86Н2 2004 35,771 11111.

51 Оргета 110116 [,АРТОРНР их 900002Т1–КЏКЏСК1 1). 2004 7,009 1111.

52 0р16111а 110117 ЗТАМРАСНР 1010 омот»; 0801 2004 2,659 0111.

53 Оргета 110118 ЗТАМРАСНР 1010 0806 ЗТАШС 2. 2004 2,659 11111,

54 Оргета 110119 ЗТАМРАСНР 1010 вџсмчм. 2004 2,659 0111.

55 Оргета 110120 ЗТАМРАСНР 1010 чвшс КОЗ'ГА 2004 2,659 11111.

56 Оргета 1 10121 ЗТАМРАСНР 1010 влашскш 5. 2004 2,659 11111.

57 Оргета 110122 ЗТАМРАСНР 2500 ЗУОКСАН А. 2004 19,819 6111.

58 Оргегпа 110125 ЗТАМРАС1005 ОЏАСА м.0818 2004 12,568 11111.

59 0р16111а 1 10127 ЗТАМРАСНР 1220 с ввшс 2. 2004 5,680 1111.

60 Оргета 1 10130 змтснАТ 8326 св 2004 10,997 1111.

61 Оргета 110132 КАСЏНАКЗКАмкв2А 2004 42,539 11111.

62 0р1611111 1 10133 КАвкшАтокСА810 320 МЊОУАНОУГХ. 2004 2,054 11111.

63 Оргета 110134 КАџсшАток СА51О КОЗТАчвкг 2004 2,054 11111.

64 Оргета 110135 КАЏЦЊАТОК СА81О МЕБАМЏА 2004 2,054 11111.

65 Оргета 110136 КАшџљАток СА810МАЈА ОЏАСА 2004 2,054 0111.

66 Оргета 110137 КАСЏНАРР.2.46Н2 14124 81мо 24 2004 6,526 11111.

67 0р16111а 110138 ЗТАМРАСНР 1010 2АК1С 17.0820 2004 2,659 0111.

68 Оргета 110140 РОТО-ЗОМУВБС–ПЗЈЕУТОИС 2004 3,263 11111.

69 Оргета 110145 КАЏСШАТОКСА51О к02А88ш 2004 1,934 11111.

70 Оргеша 110148 КАСЏМАК Р4 2.4.с01 СЕМТАК 2.402 2004 7,130 0111.

71 Оргета 110149 КАС+ЗТАМ+5КЕН.ТАТ1С РКАТЕСАм.'3,211 2004 9,305 0111.

72 Оргета 110152 ЗТАМРАСНР 1010 2004 2,659 11111.

73 Оргета 110153 ЗТАМРАСНР 1010 КАРАМАВДНв. 2004 2,659 0111.

74 Оргегпа 110155 КАџшцток СА810МАтоис' 2004 2,175 0111.

75 Оргета 1 10156 8с.24оо 2ЕСЕЧ1' /СА1~1011 25 вн08твАт~1 2005 2,054 1111.

76 Оргета 110167 РЕНТШМШ+МОП.АКПАЏТ м.2.530Н2 2005 8,097 11111.

77 0р16111а 110168 тв Р18АС 6.2ЕСЕЧ1С 2005 725 11111.

78 Оргета 110169 Рм КАкт1САЕЕСЕШС0835 2005 1,450 11111.

79 0р16111а 1 10172 ЗТАМРАС1010ш+КАВЕ13 2ЕЏК01/1с2. 2005 2,780 11111.

80 Оргегпа 1 10173 ТА8т100+1А8ЕРЈЕТ1010 ммкохпс 0840 2005 1,329 1111.

81 Оргета 1 10174 РЕНТЦЈМ комгџх/Ашсохпс0.2.666Н2 2005 6,284 6111.

82 Оргета 1 10176 РЕНТПЈМ 1110903/11 ОАНС ЈОИСАМЈ 5 2005 6,163 1111.

83 Оргета 110177 РЕМТШМ швошс 11. 2005 6,284 1111.

страна 14 од 71







176 Оргета 110298 рвмтшм 117+111кош1 1). "28 0112 2008 11601 11111.

177 Оргета 110300 ЗТАМРАС1388011гх2190 10211 80801 2009 40,243 1111.

178 0111611111 110301 11011; вооњгвмчоквљивбвч 0535 2009 15,710 1111.

179 011161116 110303 18101 БЕКУЕК7328 Аво 3200мв 0816 2011 57,16] 1111.

180 Оргета 110304 ТЕКМОХ/КАМРЏК 302 ТОЗНЈВА 808111511 2011 1,252,475 11111,

181 Оргеша 110305 ЏКЕВЈЈАБМЊ/[АШЕ ВУК4КАН.Т1К-300 2011 13,052 1111.

182 Оргета 110306 51зтвм 2А КОМТКОЏЈ РКЈЗТЏРА 2011 104,051 1111.

183 Оргета 110307 КАСШКАОзх'зтвммз2,13 6Н2/1066МН2 2011 42,176 1111.

184 011161116 110308 љАзвшвт НР с01011рашта СР 2025011 2011 26224 11111.

185 0р1е111а 1 10310 звкџвк НЕМОЕКАТТАСНЕВ 1200–05 2011 38,672 6111.

186 Оргеша 1 10311 КА;1Ј11АКљАовтАЏШОМЕМО БСН КАСК 2011 32,267 1111.

187 Оргета 1 10312 комршт ВАСЏМАК кокмотш ЗМАКТ 201 1 12689 11111.

188 Оргета 1 10313 КОМРВАСКЏСВРШЗМАКТ 12131191 2011 12,689 6111.

189 0111611111 110314 комркдптшзмжтшвљ 2011 12,689 11111.

190 0р1е11111 1 10315 комимдшгш5МАКТ+ВЕЈ„ 2011 12,689 0111.

191 Оргета 110316 КОМЊКАСЏМРЊЈ ЗМАКТ +13151, 2011 12689 11111.

192 Оргета 110317 КОМРЕАСЏМРШ зммтшвљ 2011 12,689 1111.

193 ОРГСШЗ 110318 КОМРДКАСЏМРЈНзмжт +131з1, 2011 12,689 6111.

194 Оргета 110319 КОМРДЕАСЏМРШ змштшш, 2011 12689 11111.

195 Оргета 110320 КОМЊКАСЏМРШ ЗМАКТ +ВЕ13 2011 12689 11111,

196 0р1е1116 110321 КОМРКАСЏМРШ 5МАКТ+ВЕ11 2011 12,689 1111.

197 Ортета 110322 комг1,11А01л1.1>111811/1Акт+1)в1„ 2011 12,689 1111.

198 Оргета 110323 комњмбшуш 8МАКТ+ВЕ1, 2011 12,689 1111.

199 Оргета 1 10324 комгљвАСшџЈт 8МА81+13151 2011 12689 11111.

200 011161116 110331 Е1>8011 1,0 300+ПА4 24811111>т 2011 10393 11111.

201 Оргеша 110332 ЕРЗОМ 10 300+11 А4 24 1111 181 2011 10,393 6111.

202 0р1е1116 110333 8Амз1п1с1 1А8Ек РКШТЕК1200ПР! 8 мв 2011 3,263 11111.

203 0р1611111 110334 8АМ81Ј110 ЦЗЕК гштвк 1200 ВР1 змдв 2011 3,142 11111.

204 011161116 110335 [,АР-ТОР1151101700570 1,56Н2,2С1В15.6" 2011 6,163 11111.

205 Оргета 110336 ћАР–ТОР ЏЗНОХ/О 0570 1,5 0112 2МВ15,6 2011 6,163 1111.

206 Оргета 110337 КОМРДКАСРШ БМАК'ГВОХ 1157 2011 12,931 6111.

207 Оргета 110338 комршАСРШ ЗМАКТ вох 1157 2011 12931 11111.

208 0р161па 110440 5св11вкЏВЕ1 10 ·СА11080А1124ООХ4800 2011 2,417 1111.

209 Оргегпа 110441 КАСЏМСЕЊКО11Е3400АЏШОМЕМО 2011 6,163 1111.

210 Оргета 110442 Рп1 ЗМАкткшЗтв 4ОВНВ6670 2011 7,855 6111.

211 Оргета 110443 РП1 ЗМАКТКЏЧЗТЕ вох 46В1–Ш6670 2011 7,855 1111.

212 Оргеша 110444 1>111 ЗМАКТКЏ'1ЗТЕ 4СВН136670 2011 7,855 1111

213 Оргета 110445 1>111 ЗМАКТКШЗТЕ 4081106670 2011 7,855 1111.

214 Оргета 110446 8111 ЗМАКТ110184013 111) 6670 2011 7,855 (1111.

215 Оргета 110447 КАСЏМАК 001 5МАКТВОХ550/46В 2011 8,339 6111.

216 Оргета 110448 меинзмжтвох 1157 041/4013 МАШС 2011 4,109 11111.

217 Оргеша 1 10449 КАСЏПАКЗМАКТвох1157641/4свЧЕЕШС 2011 4,109 6111.

218 Оргета 110450 КАСЏНАКЗМАВТ вох1157041/40в 2011 4,109 1111.

219 Оргета 110451 КАСЏМАК БМАКТ вох 1157 04114013 2011 4,109 1111.

220 0р1е1па 1 10452 ЗТАМРАСЕРБОМ 1,0300+110804 201 1 12,085 6111.

221 Оргета 110453 ЗТАМРАСврзо11 1,0300+11 2011 12,085 0111.
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222 Оргета 1 10454 ЗТАМРАС ЕРЗОН 112300+П 2011 12,085 б1п.

223 Оргета 110455 51АМ1>АС131>50М10300+11 2011 12,085 6111.

224 Оргегпа 110456 КАСЏМАК 1111 3300 51113210+м01~111011 2012 18,732 6111.

225 Оргета 110457 зштсх ОКМАМ АОР 2012 446,656 6111.

226 0р1611111 1 10458 КАСШЧАК М56+МОМ1ТОК+ТА5ТАТЏКА 2012 10,997 6111.

227 Оргета 1 10459 ДАЗЕКЈЕТНР 1>1 102СЕ651А 2013 4,955 6111.

228 Оргета 110460 НР БАЗЕЕЈЕТР 1102СЕ 65111 2013 4,955 6111.

229 Оргета 110461 НР [„АЗЕКЈЕТ 1>1 102СЕ651А 2013 4,955 6111.

230 Оргета 110462 КАЛМАКМ/АЕСВ 5А моптшшзгко 0528 2013 16,798 6111.

231 0р1е1116 1 10463 КАдлчАк М/АЕСВ 5А моштшшв 1110 2013 16,798 6111.

232 061611111 1 10464 КАЈЛЧАК М/А 1,01) моштшшВРКО 2013 16,798 6111.

233 Оргета 1 10465 КАЛМАКМ/Аша момток “ИМ! РКО 2013 16,798 6111.

234 Оргета 1 10466 КАЗЛЧАК МА 101) моштокММ 8 РКО 2013 16,798 6111.

235 Оргета 1 10467 КАЛМАКМ/А всвмошток17801 8 РКО 2013 16,798 6111.

236 Оргета 1 10468 КА;ЏМАК Н/А 1.013 моппшпч 8 РКО 2013 16,798 6111.

237 Оргета 1 10469 КАЛМАЕМ/А 1,С1>мошток “7111 8 180 2013 16,798 6111.

238 Оргета 110470 КАЛМАКМ/Аљсв мошток “11118 880 2013 16,798 6111.

239 Оргета 1 10471 шаљив М/А 101) мошток ти 8 РКО 2013 16,798 6111.

240 Оргета 1 10472 мотввоок 111111511 из А53120в тзгко 2013 14,502 6111.

241 Оргета 110473 потввоокгџшзџ 1,в А531 26ВХШМ8РКО 2013 14,502 6111.

242 Оргеша 110474 потввоокпштзи 1,в А531 110 20вшшз
'

2013 14,502 6111.

243 Оргета 1 10475 потввоокгџптзџ 1313А531Ш8 рно 2013 14,502 6111.

244 Оргета 110476 потввоок 10111511 љв А531 20вшп~181>ко 2013 14,502 6111.

245 Оргета 110477 мотввоок 10111511 љв А531 2 св штв 2013 14,623 6111.

246 Оргета 110478 копткољок 2А ЕУШЕАВУЕЕМЕМА 2013 91,966 6111.

247 0111611111 110479 СГГАС 2А 51гкв011301 2015 70,213 6111.

248 Оргета 110480 СГГАС 2А ЗГЕКЕ 02001 2015 70,213 6111.

249 Оргета 110481 А1001Е51 6820 2017 40,605 6111,

250 Оргета 120001 Р15АС1 510 0501 2005 2,780 6111.

251 Оргета 120041 Р15АС1 510 0501 2005 2,780 6111.

252 Оргета 120042 РЈЗАС1 510 2005 2,780 6111.

253 Оргета 120043 Р15АС1 510 0507 2005 2,780 6111.

254 Оргета 120044 Р15Ас'1 510 0508 2005 2,780 6111.

255 Оргеша 120045 Р15АС1 510 2005 2,780 6111.

256 0р16111а 120046 Р15АС1 510 2005 2,780 6111.

257 Оргеша 120047 Р18АС1 510 2005 2,780 6111.

258 Оргета 120048 РЈЗАС! 510 2005 2,780 6111.

259 Оргета 120049 Р18АС1 510 2005 2,780 6111.

260 ·Оргета 120050 1>15АС1 510 2005 2,780 6111.

261 0р1еша 120051 1>15Ас'1 510 0510 2005 2,780 6111.

262 Оргегпа 120052 Р15АС1 510 0515А 2005 2,780 6111.

263 Оргета 120053 1>15Ас'1 510 2005 2,780 6111.

264 Ортета 120054 Р15Ас'1 510 2005 2,7806111.

265 Ортегпа 120055 Р18АС1 510 2005 2,780 6111.

266 Оргета 120056 1>15Ас'1 510 2005 2,780 6111.

267 Оргегпа 120057 1>15Ас'1 510 2005 2,780 6111.
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268 Оргета 120058 Р18АС1 8ТО
2005 2,780 (1111.

269 Оргета 120059 Р18АС1 8Т0
2005 2,780 61п.

270 Оргета 120060 Р18АС1 8Т0 0815А
2005 2,780 6111.

271 Оргета 120061 Р18АС1 ЗТО
2005 2,780 6111.

272 Оргешз 120062 Р18АС1 8Т0
2005 2,780 6111.

273 Оргета 120063 Р18АС1 810
2005 2,780 6111.

274 Оргеша 120064 Р18АС1 810 0817
2005 2,780 6111.

275 Оргета 120065 Р18АС1 8100817
2005 2,780 (1111.

276 Оргета 120066 Р18АС1 8Т0 0818 2005 2,780 6111.

277 Оргета 120067 Р18АС1 8Т0 0818
2005 2,780 6111.

278 Оргета 120068 Р18АС1 8Т0 0822А
2005 2,780 6111.

279 Оргета 120069 Р18АС1 8ТО 0822А 2005 2,780 6111.

280 Оргеша 120070 Р18АС1 8Т0 0822А
2005 2,780 6111.

281 Оргеша 12007! Р18АС1 8Т0 0821
2005 2,780 (1111.

282 Оргета 120072 Р18АС1 810 0821 2005 2,780 6111.

283 Оргета 120073 Р18АС1 ЗТО 0821 2005 2,780 6111.

284 Оргета 120074 Р18АС1 8Т0 0822 2005 2,780 6111.

285 Оргета 120075 Р18АСЈ 8Т0 0822 2005 2,780 (1111.

286 Оргета 120076 ОКМАНВЧОВЕБШ
2005 3,384 6111.

287 Оргета 120077 ОКМАНОУОВЕЕТХЧ 0803 2005 3,384 6111.

288 Оргета 120078 ОКМАНВХ/ОВЕЏП 0813 2005 3,3 84 6111.

289 Оргета 120079 ОКМАМ ВУОВЕЏП 0813 2005 3,384 6111.

290 Оргета 120080 ОКМАМ 1387ОВЕЏЧЈ 2005 3,3 84 6111.

291 Оргета 120081 ОВМАМ ВЧООЕЏП 2005 3,384 6111.

292 Оргета 120082 ОКМАМ ОУОВЕЏХП0806 2005 3,384 6111.

293 Оргеша 120083 ОЕМАМ ВУОВЕЏП 0806 2005 3,384 6111.

294 Оргета 120084 ОВМАНВУОВЕЏП 0820 2005 3,384 61п.

295 Оргета 120085 ОКМАП ВУОВЕЏЛ 0817 2005 3,3 84 6111.

296 Оргета 120086 ОКМАМ ВУОВЕЏП 0817 2005 3,384 6111.

297 Оргета 120087 ОКМАМ ВЧОВЕЏП 2005 3,384 (1111.

298 Оргеша 120088 ОКМАМ ВУОВЕЏП 2005 3,384 6111.

299 Оргета 120089 ОКМАМ ВУОВЕЏЛ 0818 2005 3,3 84 6111.

300 Оргеша 120090 ОКМАН ВУОВЕЏЛ 0822А 2005 3,384 6111.

301 Оргета 120091 ОКМАП ВУОВЕЕШ 2005 3,384 (1111.

302 0р1ета 120092 ОЕМАПВУОВЕЏЛ
2005 3,3 84 6111.

303 Оргета 120093 ОКМАН В'Х/ОВЕЏХЧ
2005 3,384 6111.

304 Оргеша 120094 ОКМАП ВУОБЕЏП 2005 3,384 6111.

305 Оргета 120095 ОКМАЈХт ВУОВЕПШ
2005 3,384 (1111.

306 Оргеша 120096 ОКМАМ ВЧОВЕЏХЧ
2005 3,384 (1111.

307 Оргегпа 120097 ОКМАП ВУ'ОВЕЏП 2005 3,384 6111.

308 Оргета 120098 ОКМАН ВХ/ОВЕЈЊП
2005 3,384 6111.

309 Оргета 120099 ОКМА–ПВУОВЕЦП
2005 3,384 (1111.

310 Оргета 1201 00 ОКМАП ВУОВЕЏЛ 2005 3,384 61п.

311 Оргета 120128 РОТЕЏА 8Т0РАПА 2005 1,329 (1111.

312 Оргвта 120129 РОТЕША 8ТОРА1»1А 2005 1,329 (1111.

313 Оргеша 120130 РОТЕЏА 8Т0РАЈЧА 2005 1,329 6111.
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360 Оргета 120543 ЗТОЏСА А–40/Рх
1999 2,538 0111.

ОЏСА "А5ТКА"А·10 М1КА К 2000 2,175 0111,

361
„

Оргета 120545 5Т
2001 9,668 0111.

15АС1 зто 2АУАКО50522
362 Оргета 120547 Р

2001 3,988 0111.

363 Оргета 120548 Р15АС1 зто 2131311110

364 Оргета 120549 Р15АС1 зто КОЗТА
2001 3,988 (1111.

2001 3,988 1111.

365 Оргета 120550 Р15АС15ТО РАУЏСА
2001 3,988 (1111.

15АС1 зто РЕткочзш11,
366 Оргета 120551 Р

2001 3,988 0111.

15АС15ТО ЕАВОШСВЏЗАМ
367 Оргета 1205 52 Р

2001 35,650 0111.

701~ГГЕШЕК3.3Х1,7Х1_35
368 Оргеша 120561 Б.

2002 0 01п.
џвтџзСШАтиз

»

369 Оргета 120563 5
2002 1,329 0111.

ТОЏСА "АМКАЕА" ВКЕДНС
370 Оргета 120564 5

' 2002 1,329 0111.

ТОЏСА "АМКАК" ЦВЏАМ.
371 Оргета 120565 5

“

2002 1,329 0111.

ТО1„1СА"А1ЧКАКА"МП.КА Н.
372 Оргета 120566 5

2002 4,592 0111.

*ОМРЈЏТЕК5К1 5ТО КПЈ16011.
373 Оргета 120567 &

2003 5,801 0111.

то мом 150 Јвгтоис
374 Оргета 120570 5

2003 3,867 0111.

окнкмдко Јвгтоис' 0522А
375 Оргета 120571 Р '

2003 6,042 0111.

ОТЕЏА МАРШ ШКЕКТОК0502
376 Оргеша 120572 Р

2003 2,17 5 0111.

ТОЏСА КОМА ВШЕКТОК
377 Оргета 120573 5

2003 2,175 0111.

ТОЦСА КОМА ВШЕКТОК
378 Оргета 120574 5

2003 2,175 0111.

ТОЏСА КОМА 0505
379 Оргета 120575 5

2003 2,175 0111.

ТОЏСА КОМА 0505
380 Оргета 120576 5

2003 2,175 0111.

ТОЏСА ЕОМА0505
3 81 ·Оргегпа 120577 5

2003 2,175 0111.

ТОЏСА КОМА 0506
382 Оргета 12057 8 5

2003 2,175 0111.

ТОЏСА КОМА0508
383 Оргеша 120579 5

2003 2,175 0111. ,

ТОЏСАКОМА0508
384 Оргета 120580 5

2003 5,438 0111.

то мом КАРАМАШЊЈ
385 Оргета 120581 5

2003 3,867 (1111.

ОКККАЗЕТА 2Ако ВКАМКА 0506
386 Оргета 1205 82 Р

2003 2,659 01п.

ТОЦСА КОМА МШКО0507
3 87 Оргета 120583 5

2003 2,659 0111.

ТОЏСА КОМА ВВАМКА
388 Оргеша 120584 5

2003 2,054 0111.

ТОЏСА кош—. МАЗТЊОШС
389 Оргеша 120585 5

2003 2,054 0111.

топи КОМАМАБШОШС
390 Оргеша 120586 5

2003 967 0111.

АКТЊО5ТОЏСА 515 0505
391 Оргета 1205 87 В

2003 967 01п.

ТЊО 5Т0131СА 515 0505
392 Оргета 120588 ПАК

2003 967 01п,

АК'ГЊО 5Т0ЏСА51 5 ВКШСА
393 Оргета 1205 89 13

2003 967 (1111.

АКТЊО 5Т0ЏСА515 АКНАЏТ
394 Оргета 120590 13

2003 3,867 0111.

395 Оргетпа 120591 ЦИЕ 510 520

396 Оргеша 120592 КЦЈВ РОТЕЏА 5 2201 2003 2,659 0111.

2003 2,659 0111.

397 Оргета 120593 КЏЈВ РОТЕША 5 2201
2003 9,789 0111.

15АС1 зто Ч–816 0520
398 Оргета 120594 Р

2003 3,142 0111.

СтАОШ5Е6МЕНТУ-09О
399 Ортета 120595 Џ

2003 3,142 0111.

СтАОШБЕОМЕМТ 11090
400 Оргеша 1 20596 1,1

2003 3,142 0111.

ОАОШЗЕСМЕМТ У-О9О
401 Оргета 120597 Џ

2003 2,296 0111.

' ДОШРЕК 21910
402 Оргегпа 120598 ВА

2003 2,296 0111.

ОШЕК 21010
403 Оргета 120599 Ш 2003 967 0111.

АКТЊО5ТОЏСА '5-50/К 0503
404 Оргета 120600 1)

2003 967 0111.

АКТ1130 5ТОЏСА 5-5О/К 0503
405 Оргета 120601 1)
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406 Оргета 120602 шктњо 5101104 З-ЗО/К 0503 2003 967 0111.

407 Оргета 120603 ВАКТЊО ЗТОЏСА 5–5О/К0503 2003 967 0111.

408 Оргета 120606 КАЗЕТА3 13
2003 3,988 0111.

409 Оргета 120607 миш 510 1О*80кошоис' 2003 6,768 0111.

410 Оргета 120608 Е!,КЕЗО ЕЕК–2 2004 2,659 0111.

411 Оргета 120609 комвпчЗтвшмк 158 56 2004 10,030 0111.

412 Оргета 120610 51.8550 ЕК–2 2004 2,659 0111.

413 Оргета 12061 1 мом 510 140*806АКМШС0527 2004 5,801 0111.

414 Оргета 120612 с01~11=5101 80*80(3АКВОЗМШС 2004 9,184 0111.

415 Оргета 120613 РОККАЗЕТА МШС–АСШМОШС 2004 3,867 0111.

416 Оргета 120614 РОККАЗЕТА МШС-АС1МОХ/1С 2004 3,867 0111,

417 Оргета 120615 мом 510 (ЗАКАШМОИС'0524 2004 9,184 0111.

418 Оргета 120616 СОР.ЗТО200*1006АК.АС1МОУ'С 2004 10,514 0111,

419 Оргета 120617 комзто 80*80С}АК.АС1МОХ7С 2004 5,438 0111.

420 Оргета 120618 5Е0МЕ1~12 90 ЗТОАКАСПИОУС
2004 2,417 0111.

421 Оргегпа 120619 ОКМАКЈС РЏМУКАТААСКМОХПС 2004 9,064 0111.

422 Оргета 120620 ОКМАШС РЏММКАТААСМОИС 2004 9,064 0111.

423 Оргета 120621 ОКМАКЈС РЏ'МУКАТААШМОХПС 2004 9,064 0111.

424 Оргета 120622 миш 5101 50.13451с в+11 2004 4,834 0111.

425 Оргегпа 120623 КАВМ 510 150ВА51с в+15 2004 4,834 0111.

426 Оргета 120624 мом 510 15013А51с В+М 2004 4,834 0111.

427 Оргета 120625 КАВШ 510 15ОВА81С в+1~1 2004 4,834 0111.

428 Оргегпа 120626 РОККЕТКАЗЕТАШКАЗЕТКОЧОЗША 2004 3,263 0111.

429 Оргета 120627 РОККЕТКАЗЕТАМШАВЕТКОУОЗ19А 2004 3,263 0111.

430 Оргета 120628 РОККЕТКАЗЕТАМГКАЖЕТКОУОЗША 2004 3,263 0111.

431 Оргета 120629 РОККЕТКАБЕТАМЈКАЈЕТКОУОЗ] 9А 2004 3,263 0111.

432 Оргета 120630 мпзткоммк мшс 2004 4,351 0111.

433 Оргета 120631 КАВЈОТБЗООАС1МОУ1С 2004 7,855 0111.

434 Оргета 120632 КАВВТКОМА кшшочовзтчо 2004 3,384 0111.

435 Оргета 120633 КАВБТКОМА шлеочовзтчо 2004 3,384 0111.

436 Оргеша 120634 КАВБТЗОМА кшшочовзтчо 2004 3,384 0111.

437 Оргета 120635 КАВБТКОМА кмпоочовзтчо 2004 3,384 0111.

438 Оргета 120636 ЗТОЏСА 5-15/м шквкток 2004 1,692 0111.

439 Оргета 120637 ЗТОЏСА 5–15/мшквкток 2004 1,692 0111.

440 Оргеша 120638 ЗТОЏСА 5-15/м шквкток 2004 1,692 0111.

441 Оргета 120639 ЗТОЏСА 5–15/м вшвкток 2004 1,692 0111.

442 Оргета 120640 ЗТОЏСА 5-15/Мвшвкток 2004 1,692 0111.

443 011161116 120641 КАЗА ХНЗ–60 ЗШРКА+31РКА0501 2004 6,888 0111.

444 Оргета 120642 кшв РОТЕЏА ВКАМКАЛАВА 0506 2004 2,900 0111.

445 Оргета 120643 кшв РОТЕЏА ВКАМКАЈЧАВА 0506 2004 2,417 0111.

446 Оргетпа 120644 РОТЕЏА кош/з. –1)11113кток 0528 2004 2,659 0111.

447 Оргета 120645 РОТЕЏА ко21~1Ашквкток . 2004 2,659 0111.

448 Оргета 120646 РОТЕЏА 1402184 знавкток 2004 2,659 0111.

449 Ортеша 120647 РОТЕЏА К021~1Ававкток 2004 2,659 0111.

450 Оргета 120648 РОТЕЏА КОЗНА дашвкток 2004 2,659 0111.

451 Оргета 120649 ВАКТЊО ЗТОЏСА0507 2004 1,088 0111.
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452 Оргета 120650 КЦЈВ РОТЕЏА–81,Џ2.МАВАУКЕ 2004 2,659 61п.

453 Оргета 120651 КЦЗВ РОТЕЏА–ЗЦЈЗЛАВАУКЕ 2004 2,659 6111.

454 Оргета 120652 КЏЈВ 8Т0-8ЏЈ211АВА1/КЕ 2004 4,351 6111,

455 Оргета 120653 КАОМ1 810 150 СМ ВА81С 0828 2004 4,955 6111.

456 Оргеша 120654 КАВШ 810 150 СМ ВА81С 2004 4,955 6111.

457 Оргета 120655 РОККЕТНА КАБЕТА 2004 3,746 6111,

458 Оргета 120656 РОККЕТМА КАЗЕТА 0504 2004 3,746 6111.

459 Оргеша 120657 8'1'0ЏСАВАК'ГЊО 8-15/М 0806 2004 1,088 6111.

460 Оргета 120658 8ТОЏСАВАК'ГЊО 8–15/М 0806 2004 1,088 6111.

461 Оргегпа 120659 ОАКТЊО 8'ГОЏСАДОМВАКА 0808 2004 1,088 6111.

462 Оргета 120660 ВАКТЊО8ТОЏСА ЕОМВАКА 2004 1,088 6111.

463 Оргета 120661 ВАКТЊО8ТОЏСА ЕОМВАКА 2004 1,088 6111.

464 Оргета 120662 ВАКТЊОЗТОЏСА ЛОНВАКА 0810 2004 1,088 6111.

465 Ортета 120663 ВАКТЊОЗТОЏСА ЕОМВАКА 2004 1,088 6111.

466 Оргеша 120664 ВАКТЊО8ТОЏСА ДОШЗАКА 2004 1,088 6111.

467 Оргета 120665 8ТО 150 СМ ВА81С 2004 5,438 6111.

468 Оргета 120666 8Т0 150 СМ ВА81С 2004 5,438 6111.

469 Оргета 120667 8Т0 150 СМ ВА81С 2004 5,438 6111.

470 Оргета 120668 РОККЕТМА КАЗЕТАЗА 3 Р 0803 2004 3,746 6111.

471 Оргета 120669 РОККЕГПАКАЗЕТА ЗА 3 1: 0803 2004 3,746 6111.

472 Оргета 120670 ВАКТЊО8ТОЏСА 8А КЏКОМА 2004 1,088 6111.

473 Оргеша 120671 БАКТЊО ЗТОЦСА 8А КЏКОМА 2004 1,088 6111.

474 Оргета 120672 ВАКТЊО 8Т01Ј1СА ЗА КЏКОНА 2004 1,088 6111.

475 Оргета 120673 ВАКТЊОЗТОЏСА 2004 1,088 6111.

476 Оргета 120674 ВАКТЊО8Т0ЏСА 2004 1,088 6111.

477 Оргета 120675 РОККЕТМА КАЗЕТА 8А ЗР 0803 2004 3,746 6111.

478 Оргета 120676 РОККЕТМА КАЗЕТАЗА ЗР 2004 2,538 6111.

479 Оргета
·

120677 КАВШБТО 150 СМ ВА51С 2004 5,559 6111.

480 Оргета 120678 КАВБЧ 8Т0 150 СМ ВА81С 2004 5,559 6111.

481 Оргета 120679 КАВТП 810 150 СМ ВА81С 2004 5,559 6111,

482 Оргета 120680 РОКЕЕ'ШАКАЗЕТА0828 2004 3,746 6111.

483 Оргеша 120681 РОККЕТНА КАЗЕТА 0528 2004 3,746 6111.

484 Оргета 120682 РОККЕТНА КАБЕТА 0804 2004 3,746 6111.

485 Оргета 120683 ЗТОЏСА 8-15/М0804 2004 1,450 6111.

486 Оргета 120684 8Т0ЏСА 8–15/М 0804 2004 1,450 6111.

487 Оргета 120685 КОПРЕКБТОЏСА 2004 1,088 6111.

488 Оргета 120686 КОМРЕКЗТОЏСА 2004 1,088 6111.

489 Оргета 120687 КОПРЕКЗТОЏСА 2004 1,088 6111.

490 Оргета 120688 КОПРЕКЗТОЏСА 2004 1,088 6111.

491 Оргеша 120689 КОМРЕКБТОЏСА 2004 1,088 6111.

492 Оргета 120690 КОПРЕКЗТОЏСА 2004 1,088 6111.

493 Оргеша 120691 КОМ'ЕЕК ЗТОЏСА 2004 1 ,088 6111.

494 Оргеша 120692 КОМРЕКЗТОЏСА 2004 1,088 6111.

495 Оргета 120693 КОМ-РЕКЗТОЏСА 2004 1,088 6111.

496 Оргета 120694 КОМРЕК8ТОЏСА
2004 1,088 6111.

497 Оргегпа 120695 КОМРЕКБТОЏСА 2004 1,088 61п,
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498 ·Оргета 120696 КОМРЕКЗТОЏСА
2004 1,088 (11п.

499 Оргета 120697 копгвквтоџш 2004 1,088 11111.

504 Оргета 120702 комгвкзтоџср.
2004 1,088 11111.

505 Оргеша 120703 копгвмтоџс/х
2004 1,088 1111.

506 Оргета 120704 комгвквтоцшх
2004 1,088 6111,

507 Оргета 120705 кшв 5то
2004 3,021 (1111.

508 0р1е111а 120706 кшв готвшњш
2004 1,571 1111.

509 0р1е111а 120713 ЗТОЏСА 5–1 5 0501
2004 1,571 1111.

510 Оргета 120714 БТОЏСА 5–1 5 0503 „

2004 1,571 1111.

511 Оргета 120715 ЗТОЏСА 5–15 0504
2004 1,57111111.

512 Оргета 120716 ЗТОЦСА 5-1 5 0504
2004 1,571 1111.

513 Оргета 120717 ЗТОЏСА 5-1 5
2004 1,571 11111.

514 Оргета 120718 мин 510 84.510 58.18Авв.
2004 5,317 1111.

515 Оргета 120719 РОККАБЕТА БДМАВВЊЈА 2004 2,900 1111.

516 Оргета 120720 РОТЕЏА кшв ЗМЕ2АМА 0528 2004 1,450 11111.

517 Оргета 120721 готвшх кшв зпвгАпА 0528 2004 1,450 11111.

518 Оргета 120722 кшв БОТЕЏА–новшкскч.
2004 3,142 11111.

519 0р1е1116 120723 кшв РОТЕЏА-ношж см.
' 2004 3,142 1111.

520 0р1611111 120724 ЗТОЏСА 5–15/мтвнгшшр 2004 1,571 11111.

521 Оргета 120725 Б'ГОЏСА5–15/М твнгшт 2004 1,571 1111.

522 Оргета 120726 ЗТОЏСА 5-15/м ишовш. 2004 1,571 1111.

523 Оргета 120729 ВАКТЊО ЗТОЏСАмр, 2004 1,088 1111.

524 Оргета 120730 5101. копгуввА–ВАМЏЊА 2004 604 11111.

525 Оргета 120731 зтољ. КОМЕРЕКА–ВАШЈЕБА
.

2004 604 11111.

526 Оргета 120732 5тољ. КОМЕРЕКА–ВАШЈЕВА
2004 604 11111.

527 Оргеша 120733 5то1. КОМЕРЕКА-ВАШЈЕДА
2004 604 11111.

528 Оргегпа 120734 5то1„. КОМЕРЕЕА-ВАШЈЕЦ
2004 604 11111.

529 Оргета 120735 5т01. КОМРРЕКА-ВАШЈЊА
2004 604 11111.

530 Оргета 120736 5тоцво - МАтохпс' 2004 1,088 11111.

531 Оргета 120737 5то шсвљ.155*75*75 РЕКО 2004 3,746 11111.

532 Оргеша 120738 мвш 5то 0513
2004 5,196 11111.

533 0р1е111а 120739 КАВШ 5то 0513
2004 5,196 11111.

534 0р16111а 120740 мвш 5то 0513
2004 5,196 11111.

535 Оргета 120741 КАВШ 5то ЈЕЊМА-мшко 2004 5,196 11111.

536 Ортета 120742 ОКМАШС САВАМЗШ
2004 5,438 1111.

537 Оргета 120743 ОКМАШС 0АВА1~15141
2004 5,438 1111.

538 Оргегпа 120744 ОКМАШС ОАВАМЗКЈ
2004 5,438 11111.

539 Ортета 120745 окмшс' ЈЕЊМА
2004 5,438 1111.

540 Оргета 120746 510 КАНАСШ
2004 4,109 11111.

541 Ортета 120747 5то (ЗАВАНЗКХ
2004 4,471 1111.

542 0р1е111а 120748 кшв РОТЕЏА 0А19А1~15141
2004 1,813 1111.

543 Оргегпа 120749 кшв РОТЕЏА САВАНЗКЈ 2004 1,813 11111.
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544 0р1е1116 120750 кшв РОТЕЏА КАМАСКК 2004 1,813 6111.

545 015161116 120751 кшв РОТЕЏА КАМАСКЈ 2004 1,813 6111.

546 Оргета 120752 БТОЏСА0АВА1~18К1 2004 1,934 6111.

547 Оргегпа 120753 ЗТОЏСАОАВАМЗК! 2004 1,934 6111.

548 0р1е111а 120754 ЗТОЏСАСАВАМЗК! 2004 1,934 6111.

549 Оргета 120755 комрхзто ЕТА 0А5А1~18141 2004 2,900 6111,

550 0р1е1116 120756 ЗТОЏСА 01313 2004 1,450 6111.

551 Оргета 120757 БТОЏСА 15130 2004 1,450 6111.

552 Оргета 120758 ЗТОЏСАДЕО 2004 1,450 6111.

553 Оргетпа 120759 8т0 КА8ЕтА 8А внАисом 2004 3,867 6111.

554 Оргета 120760 8т0 КАЗЕТА8А ВКАШСОМ 2004 3,867 6111,

555 Оргета 120761 8т0шозто 155*75*75 2004 3,867 6111.

556 Оргета 120762 8то КАпс.8т0 155*75575 2004 3,867 6111.

557 Оргета 120763 8т0шозто 155*75*75 2004 3,867 6111.

558 0рге1116 120764 8то КАЗЕТА 2004 2,296 6111.

559 0р1е1116 120765 8.8т0 150 воко 2005 4,955 6111.

560 Оргета 120766 КЗТО 150 вљА20 2005 4,955 6111.

561 Ортета 120767 што 150ШОВКАО 2005 5,196 6111.

562 Оргета 120768 РОККЕТМА КАЗЕТА 0807 2005 2,780 6111.

563 015161116 120769 рокквтА КАЗЕТА 0808 2005 2,780 6111.

564 0р1е1116 120770 рокквтм КАЗЕТА 0808 2005 2,780 6111.

565 Оргета 120771 ЗТОЏСА 5-15/МК 2005 1,813 6111.

566 0р16111а 120772 БТОЏСА8-15/МК 2005 2,175 6111.

567 Ортета 120773 БТОЏСА5–15/М 2005 1,450 6111.

568 Ортета 120774 ЗТОЏСА 8–15/М 2005 1,450 6111.

569 Оргетпа 120775 гљАКАк-КАв.Е1.Е.-Нш. 2005 19,577 6111.

570 Оргета 120776 ошвковвкживиш. 2005 14,985 6111.

571 Оргета 120777 ожввковвкшант. 2005 14,985 6111.

572 Оргета 120778 РОЏСА КАВЊНШ. 2005 2,296 6111.

573 Ортета 120779 РОЏСАКАВЕШШ. 2005 2,296 6111.

574 0р1е1116 120781 КЏНШЈА 2005 45,802 6111.

575 Оргета 1207 82 влБтвшчљкВКАОМ–КОМСАК 2005 3,625 6111.

576 0р1е1116 1207 83 ЕДЗТЕВМЈАКВКАОМ–КОМСАК 2005 3,625 6111.

577 Оргета 120880 КЏНШЈА51.101). 2005 20,665 6111.

578 0р1е1116 120881 8т0 КАМС.155*75*75 2005 3,867 6111.

579 Оргета 120882 8то КАпс.155*75*75 2005 3,867 6111.

580 0р161116 120883 8т0 КАМС.155*75*75 2005 3,867 6111.

581 0р161116 120884 8т0 КАМС.155*75*75 2005 3,867 6111.

582 Оргета 120885 8т0 КАЗЕТА8А вам/10014 2005 3,625 6111.

583 0р1е1116 120886 8то КАБЕТА8А вкмдсом 2005 3,625 6111.

584 Оргеша 120887 8то КАБЕТА 8А ВКАХПСОМ 2005 3,625 6111.

585 0р161116 120888 8то КАЗЕТА8А ВКАхпсом 2005 3,625 6111.

586 0р1е1116 120889 8ТОС1С'МОМКА 90 2005 1,813 6111.

587 Оргета 120890 КАВШ8т0 140*80*75 0828 2005 5,196 6111.

588 0р1е1116 120891 шти 8т0 14О*80*75 0803 2005 5,196 6111.

589 Оргета 120892 КАВШ ЗТО ]40*80*75 0803 2005 5,196 с11п.
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590 Оргета 120893 КАВМ! ЗТО 14О*80*75 0803 2005 5,196 (1111.

591 Оргета 120894 шш зто 140*80*75 2005 5,196 1111.

592 Оргета 120895 миш зто 14О*80*75 2005 5,196 11111.

593 Оргета 120896 мом зто 140*80*75 2005 5,196 11111.

594 Оргета 120897 рокквтшхКАЗЕТА 31= 2005 4,109 1111.

595 Оргета 120898 РОККЕ'ГМА КАЗЕТАзг 2005 4,109 11111.

596 Оргета 120899 РОККЕТМА КАЗЕТА 319 051111 2005 4,109 1111.

597 Оргеша 120900 РОККЕ'ГМА КАЗЕТА 319 051111 2005 4,109 11111.

598 Оргета 120901 РОККЕТМА КАЗЕТАзг 051 111 2005 4,109 1111.

599 Оргета 120902 РОККЕТМА КАЗЕТАзг 2005 4,109 11111.

600 Оргета 120903 рокквтм КАБЕТА 31: 2005 4,109 11111.

601 Оргеша 120904 мом РОТЕЏА 5155 2005 2,417 11111.

602 Оргета 120905 КАВМА РОТЕЏА 5155 2005 2,417 11111.

603 Оргета 120906 КАОМА ЗТОЏСА З–15/МК 2005 1,208 11111.

604 Оргета 120907 КАВНА ЗТОЏСА 5-157мк 2005 1,208 11111.

605 Оргета 120908 КАВМА ЗТОЏСА 81 50411 2005 1,208 1111,

606 Оргета 120909 ЕАВМА ЗТОЏСА 5-15/мк 2005 1,208 11111.

607 Оргета 120910 шкомзшп2А зтоџсџ 2005 0 11111.

608 Оргета 120911 БТОЏСА 5–15/мк МОУАКОУЈС 2005 1,208 11111.

609 Оргета 120912 ЗТОЏСА 5-15/мкмшвљА 2005 1,208 11111.

610 Оргета 120914 окмж [ЕСЕШС 2005 13,293 11111.

611 Оргета 120915 РБАКАК1,1гт.оз10
2005 10,272 11111.

612 Оргета 120916 РМКАКштозш 2005 10,272 11111.

613 Оргета 120917 РДАКАКштозш 2005 17,402 11111.

614 Оргета 120918 извс'пЕБЕМУЕКЈС 2005 6,405 11111.

615 Оргета 120919 шева ЕЏЗМУЕШС 2005 6,405 11111.

616 Оргета 120920 кшв РОТЕЏА РЏЗШОЧА40 2005 1,934 11111.

617 Оргеша 120921 кшв РОТЕЏА РЏЗШОЧА40 2005 1,934 11111.

618 Оргета 120922 зтоцс -т1~:м1>о- РЏЗКШ.40 2005 1,329 11111.

619 Оргета 120923 кзто 140*80 гџзкшом 40 2005 4,351 11111.

620 Оргета 120924 РОККАЗЕТА РЏЗШОУА40 2005 3,142 11111.

621 Ортета 120925 БТОЏСА з–15 РЏЗКШОУА40 2005 1,692 11111.

622 Оргета 120926 миш ето 150*80РЕ'ГКОХ/ЗК1 2005 3,867 11111.

623 Оргеша 120927 КАЗЕТАРОККЕТМА гвткочзш 2005 3,142 11111.

624 Оргета 120928 ЗТОЏСА 5-15 РЕТКОЧЗШ 2005 1,450 11111

625 · Оргета 120929 ЗТОЏСА 5–15/м ОРЕМАША 2005 1,450 11111,

626 Оргета 120930 510 КАМСРЏЗКПЧОУА 2005 4,109 11111.

627 Оргета 120931 што 14О*80*75
2005 4,351 11111.

628 Оргета 120932 кзто 14О*80*75
2005 4,351 11111.

629 Оргета 120933 РОККЕТМА КАЗЕТА 2005 3,142 11111.

630 Оргегпа 120934 РОКВЕ'ШАКАЗЕТА 2005 3,142 11111.

631 Оргета 120935 13.5тошс141 5-15/м 2005 1,208 11111.

632 Оргета 120936 ЦБТОЏСА 8-15/М 2005 1,208 11111.

633 Оргегпа 120937 ввтоџох З–15/М 2005 1,208 11111.

634 Оргета 120938 зто краш 140*80 рис 2005 4,834-11111.

635 Оргета 120939 ·звсмвт зоо ("Енис 2005 2,659 11111.
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682 Оргета 121002 гокквтмКАБЕТА РАМТ1С 2005 2,296 0111.

. 683 Оргета 121003 РОККЕТМА КАЗЕТА10105 2005 2,296 0111.

684 Оргегпа 121004 зтоџс71 ··5–15/м··РАМПС 2005 1,571 1111.
;

685 Оргета 121005 зтоџох ··5–15/м··КАВЕ 2005 1,571 6111.

" 686 Оргета 121006 мом 510 ПЕМАМЈА 111с' 2005 4,713 (1111.

687 Оргета 121007 РОККЕТМА КАБЕТАшс 11. 2005 2,296 0111.

ТОЏСА ··5–15/м··шс' М. 2005 1,571 (1111.

688 Ортета 121008 5
2006 10,151 0111.

.ЗТО1РОК.КАЗ, УОШОШС 0836
689 Оргета 121009 К

2006 10,151 0111.

690 Оргета 121010 КЗТОЈ РОКККАЗЈЕЏС

691 Оргетз 121013 К.5ТО1„ОСА"Б-15/МЕ"УОЈМОУ. 0536 2006 2,175 0111.

692 Оргета 121014 К.ЗТО1,ОСА"5–15/МК" ЈЕ1,1С 2006 2,175 0111.

ТОЏСА "5–15/М" УЕШС К, 2006 1,813 0111.

693 Оргета 121015 5
2006 2,175 0111.

ТО1,1СА"8–15/М"5М1Џ1С М.
694 Оргета 121016 5

2006 72,509 0111.

695 Оргета 121017 РДАКАЕ450*198*4О·МА(}АС1М

696 Оргеша 121018 РДАКАК450*198*40-МА6АС1М 2006 72,509 0111.

697 Оргета 121019 Р15АКАК ВК2 - МАСЈАСШ 2006 61.512 0111,

698 Оргета 121020 РБАКАК210*134*40·МА(3АС1М 2006 13,777 11111.

699 Оргета 121021 РБАКАК210*134*40–МА6АСШ 2006 13,777 01п.

700 Оргета 121022 РЛАКАК210*134*40–МА6АСП~1 2006 13,777 0111.

701 Оргета 121023 РЛАКАК410*298*40·МА6АСШ 2006 68,884 0111.

702 Оргета 121024 РДАКАК368*298*40·МА6АСЊ1 2006 62,84] 0111.

703 Оргеша 121025 РБАКАКВК4 – МАОАСШ 2006 62,841 01п.

704 Оргета 121026 КОМРБОТУРОЏСАЊОЧМАО.
2006 65,62] 0111.

705 Оргета 121027 РВАКАК 2600*800*450 КМЈКЗ 2006 16,556 0111.

706 Оргета 121034 МЊП КШ–ШЧЈАМКШОЗ—ћТАУ.
2006 46,768 0111.

707 Оргета 121037 КОМОВА–КАПСЕ]..ТАУАМ 7 КОМ 2006 62,720 0111.

708 Оргета 121038 КОМОВА–КАНСЗВТАУАН7 КОМ 2006 62,720 0111.

709 Оргета 121039 РОКККАЗЕ'ГАТАЧАН 14 КОМ 2006 73,113 0111.

710 Оргета 121040 КАВМА РОТЕЏА ТАЧАН 14КОМ 2006 54,865 0111.

711 Оргета 121041 ЗТОЏСА У.КО2А ТАУ.14 КОМ 2006 14,260 0111.

712 Оргета 121042 КЏЈВ РОТЕЏАХ2+5ТО ШККО 2006 12,327 0111.

713 Оргета 121079 КЏНШЈА · РОТККОУЏЕ
2006 35,046 0111.

714 Оргета 121080 ЗТО+КАЗЕТА+ЗТОЏСАРШРК. 2007 17,040 0111.

715 Оргета 121081 БТО+КАЗЕТА+ЗТОЏСАРКЈРК.
2007 17,040 0111.

716 Ортета 121082 8ТО+КАБЕТА+ЗТОЏСАРШРК. 2007 17,040 0111.

717 Оргета 121083 8ТО+КАЗЕТА+8ТОЏСАРКЈРК.
2007 17,040 0111.

718 Оргета 121091 ТЕДЕУШОЕ р1а2та зашзцпв 0525
2008 18,852 0111.

719 Оргета 121092 КОМРЕКЕМСБТОВОУЦЗАЕА)
2011 31,783 0111.

720 Оргета 130001 8151КА"Ч1„АВ.ВУОК"Џ1ЈЕ ШК. 2001 95,470 0111.

721 Оргегпа 130002 515."ТХ7КВЈАУАПАВШЧАУЏ'ТЊЈ 2001 83,386 0111.

722 Оргета 130003 СШАВА[АЗ'ПТМАМ.(ЗОККОО 2001 0 0111.

723 Оргета 130004 КЏМА ЏКЕВЈАЈ"ЗРЏТ" 156
2002 13,656 0111,

724 Оргета 130005 КЏМА ЏКЕВАЈ 12 К 2003 14,864 0111.

725 Оргета 130006 КЦМА [ЖЕВАЈ 12 К 2003 14,864 0111.

726 Оргета 130007 КЦМА ЏКЕВАЈ 12 К
2003 14,864 0111.

727 Оргета 130010 КЦМА ЏКЕВАЈ 6А1А1х'2, 9000 2003 13,414 0111.
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МАЗЕА ВКЏЗЕМЈЕ РАЕКЕТА ВР200–5 2011 92,328 (11п.

958 Оргета 700636
1997 41,572 СНП.

МАЗПЧ'А [АВКЏЗЕМЈККАЈ РАККЕТ ВКР176
959 Оргета 700637 .

2011 190,578 13111.

НШКАЏЕ.МАЗ2Ависа/1сх73+АљАт960 Оргета 700638
2011 24,411 (1111.

961 Оргета 700640 АКЏ У1ВКАС1ОНА ВЏЗПЈСА 6513 36У–Џ

" 962 Оргеша 700641 АКО У1ВКАС1ОМА ВЏЗНЈСАОЗВ 36 У-Џ 201 1 24,411 (1111.

963 Оргегпа 700642 АКЏ ХЧВКО–ВЏЗЊСЗВ 36 У–Џ 201 1 24,411 (1111.

КП УШКВЏЗПЈСА 0813 36 У-Џ 2011 24,411 бјп.

964 Оргета 700643 А
2011 24,411 6111.

ки чпзквџЗшсзв36 1711965 Оргета 700644 А
2011 24,411 6111.

ки чтвковиЗљвзв36 У–Џ966 Оргета 700646 А
2011 24,411 Шп.

967 Оргета 700648 АКЏ ЧТВКОВЕНАЗЗВ 36 У–Џ

968 Оргета 700649 АКО УТВОК ВЏЗЊСБВ 36 У—Џ 2011 24,411 (1111.

КП УТВКО ВЏЗЊСЗВ 36 11411 2011 24,411 СГШ.

969 Оргета 700650 А
2011 24,41] (1111.

КП ХПВЕОВЏЗЊОЗВ 36 У–Џ
970 Оргета 700652 А

2011 24,411 (1111.

КП ивмсвџЗљсзв 36 1111
971 Оргета 700653 А

2011 30,575 Шп.

972 0р1е111а 700654 АКЏНАМЕК61311 36 91261 ЕНТКА сноск

973 Оргета 700655 АКЏНАМЕКОБН 36 9911 ЕХТКА знџск 2011 30,575 6111.

974 Оргета 700656 зтош сшкшж сзт 1ОЈКК02МАТЕЗТЕКА 201 1 30,575 0111.

975 Оргета 700657 МАЗШАКОМРЏСЕТКАЗШСН,швкзвм" 201 1 62479 11111.

976 Оргета 700658 АРАКАТ2А УАКЕМЈЕ 5–150А 2011 48,460 0111.

977 Оргета 700659 АРАВАТ2А х/Аквшв 5–150А 2011 48,460 1111.

978 Оргета 700660 АРАКАТ2Ашквшв 5–150А 2011 48,460 0111.

979 Оргета 700664 РОТАРАЈЏСАРЏМРА чссз 10101=175 15180 2011 115,290 1111,

980 Оргета 700665 РОТАРАЛЈ'АРЏМРА чсс 1010 1:175 нико 2011 115,290 1111.

981 Оргета 700666 РОТАРАШ'АРЕКАША РЏМРА гстошш 2011 49,306 11111.

982 Оргета 700667 РОТАРАЈЏСАгвк. РЏМРА РС51ОЕљко 2011 49,306 6111.

983 Оргета 700668 ивко-РШСААЧР 3520 ЗЏВУЕМСЏА 2011 394,933 0111,

984 Оргегпа 700671 ВЏЗШСА овн 7—46 1313 возсн 2011 8,459 0111.

985 Оргета 700673 ЏЕЕВЈАЈ 2А 2А6ЦЕ2АЈЕУА42201 2011 2,417 1111.

986 Оргета 700678 коша 2011 2,175 6111.

987 Оргета 700679 вигтвџзгопзшн шзтњ 2011 0 11111.

988 Оргета 700680 ВЏЗШСА (31311 2–26 ВРК 2011 2,417 0111.

. 989 Оргета 700684 51411. 01311 540
2011 6,284 1111.

990 Оргета 700685 ВЏЗШСА ЗА КШШАМАКЕМЗ 2011 3,021 6111.

991 Оргета 700687 ЕдновљА МЕТАВО
2011 4,471 6111.

992 Оргета 700688 МОТОКМА ТЕЗТЕКА зшош 2011 6,284 1111.

993 Оргета 700689 ш,.гквиА 214 ТПШОУЕ-МЕТАВО 2011 2,900 с11п.

994 Оргета 700690 (':Ешс' ВЏЗШСА ИНЕ 28 11111МЕТАВО 2011 6,647 11111.

995 Оргета 700692 ЕШЕЗТЕКА кз–54 МЕТАВО 2011 7,976 6111.

996 Оргеша 700693 ЕДМШЗЕК ски-9 возсн 2011 5,801 6111.

997 Оргеша 700694 ММЕКАтч тврда/1 19133-150 2012 206,651 1111.

998 Оргета 700695 мошљ 2Ашзрвксвш РКЕСЗОММ 2012 25,862 6111.

999 Орг-еша 700696 МАЗЈА ствовшвсвчпоаоошиОВК“! 2012 165,442 6111.

1000 Оргета 700697 звт зими ЗТАШЗАВВ 191 22ММ72955Х 2012 25,378 1111.

1001 Оргета 700698 звт ЗРПЏЧЏ 32ММ72962х 2012. 41,814 1111.

1002 Оргета 700699 МАБ.2Ас18свшвсвшг140-150ММ13/100 2012 148,523 6111.

1003 Оргегпа 700700 МА5.2А стзсвхл г–150мм ЈЗММ 63018! 2012 31,783 611.
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1004 Оргета 700701 ЏКЕВЈАЈ2А ПХТЗРСЕУ125ММЈ22М 2012 61,754 6111.

1005 Оргеша 700702 НШКВЕЗСЕКЈС ОМАД НВ196 БА АЛАТОМ 2012 524,725 6111.

1006 Оргета 700703 ЗКЕДА КАМ 50Х180М1 ЗА ОРКЕМОМ 2012 1,832,91 1 6111.

1007 Оргета 700705 УШКО ВЏЗПЈСА ВОЗСН ОВН 7–4605 2013 12,085 6111.

1008 Ор1е1113 700706 УГВКО ВЏЗЈЏСАВОЗСН СВН 5–40 ВЕ 2013 27,312 (1111.

1009 Оргеша 700707 УШКО ВЏЗЏЈСАОБН 5—4013Е 2013 27,312 6111.

1010 Оргета 700708 ОАЗШАНАЦЕАТОК 2013 47,252 6111.

1011 Ортета 700709 ше6јјд о63.1(а11.1п51.ћ610/25–45 2013 130,758 6111.

1012 Оргета 700710 ше6ј.2а 06811.1(а11.1п51.10/25–410164 2013 130,758 6111.

1013 Оргета 700711 АКЏ ВПЗПЈСАОВНЗБУР–Џ 2013 36,013 6111.

1014 Оргета 700712 АКЏВПЗПЈСАСВНЗ 6УР–Џ 2013 36,013 6111.

1015 Оргета 700714 ЕДВЏЗПЈСА СЕК1С ЗВЗШЗХСТВН1 1ПЕ 2013 43,022 6111.

1016 Оргета 700715 ЕЏЗЏЗПЈСА СЕШС 8135тах6ВН1ШЕ 2013 43,022 6111.

1017 Оргета 700716 ЕДВЏЗПЈСА СЕК1С ЗВЗтахОВН1 1ВЕ 2013 43,022 6111.

1018 Оргеша 700717 АКЏУГВКАВЏЗПЈСА-ОЗВ36У
, 2014 23,203 6111.

1019 Оргета 700718 АКЏУТВКАВЏЗЦЈСА–ОБВ36У 2014 23,203 6111.

1020 Оргета 700719 АКЏУГВКАВЏЗНЈСА—ОЗВ 36Х7 2014 23,203 6111.

1021 Оргета 700720 АКЏУШКАВЏЗПЈСА-ОЗВ 36У 2014 19,336 6111,

1022 Ортета 700721 АКЏУГВКАВЏЗПЈСА–ОБВ36Ч 2014 23,203 6111.

1023 Оргеша 700723 АКЏУПЗКАВЏЗПЈСА–(ЗЗВ3611 2014 23,203 6111.

1024 Оргегпа 700724 ТЕЗТЕКШОБАСПЕ 1 ОТРОКАјачпа 1115. 2015 31,541 6111.

1025 Оргеша 700725 АКЏМЏЕ.ЗАУЕТАС 31111]22Т-А САБ 2016 58,853 6111.

1026 Оргета 700726 АКОВКЏЗПЈСААС 125–А22 сав 2016 54,019 6111.

1027 Оргета 800003 МЕТОКМАМ6. 1000*1000 2004 7,372 6111.

1028 Оргета 900003 РОТОКОРШХХ 5815 2002 31,179 6111.

1029 Оргегпа 900004 КОРШШСОН АР РХ16 ПЕКОКЈВОО СЕМ 2005 9,668 6111.

1030 Оргета 900005 КОРШШСНОН НАВРОРОХЛС Џ. 2006 18,369 6111.

1031 Оргета 900006 КОРШСАМОМШ 2016] МЕЗ'ПСЏЕ 2007 22,599 6111.

1032 Оргеша 900007 КОРШКуосега1635 МЊПЧОХЧС1). 2008 20,303 6111.

1033 Оргета 900008 КОРШШСОН РХ200 БЕККЕТАШСА 2008 19,336 6111.

1034 Оргета 900009 КОРШКуосега1635 РК1РКЕМА 2008 20,544 6111.

1035 Оргета 900010 ХР [,азегЈе1ргоМРО Н225 2005 967 6111.

1036 Оргета 900012 ККЏРШВЕАШШМАВЏЗЊ1СА–а1аш1са 1997 26,466 6111.

1037 Оргеша 900013 ТОР 2А ВЏТАМ 1997 4,834 6111.

1038 Оргеша 900014 ВКЏЗПЈСАЧЕЏКАЈЗККА 1997 725 6111.

1039 Оргета 900015 ОВ1СМАВЏЗТЏСАЈБККА 1997 483 6111.

1040 Оргета 900016 МАЗША2А МАЗШЗКООВСЗЏЗЕМЈЕ 1997 13,535 (ћи.

1041 Оргета 900017 ВКЏЗПЈСА (ГМ/8 21~230ВК490001 106 1997 725 6111.

1042 Оргета 900018 ВКЏЗПЈСА21–180 1111 486000150 1997 967 6111.

1043 Оргета 900019 ВЏЗНЈСА ЕДЕКПСБВМ 1ОКЕ589000685 1997 483 6111.

1044 Оргеша 900020 ВЏЗПЈСА ЕДЕКТОВН2–261ЖЕ 38300273 1997 1,329 6111.

1045 Оргета 900021 ВЏЗПЈСААКЏ.ОВК 1211 81) 1997 725 6111.

1046 Оргегпа 900022 НАКЕЕШСА1/2—5/4ОАКМГПЈКА 1997 4,230 61п.

1047 Оргета 900023 ВКЏЗПЈСА6978 7–1 15 1997 483 6111.

1048 Оргеша 900024 РНЕЏМСЕКК?(ЗВН 7-46 ПЕ 591000325 1997 1,450 6111.

1049 Оргета 900026 ВЏБЊШСАРЗВ-500КБ 1997 242 6111.
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811811
1167 1пчепгаг

41-28 ЕУ,.РНЕЏМСЕКНАМЕШЈЗВРХТКОРЕК 2007 7,251 11111.

1168 .
55?“ 41-35 Е!..РМЕЏМ свкшхмвш–жког 2007 7,251 6111.

1ПУ8ПШ

1169 . ““ 41-38 вишимСЕК.НАМЕК2–281 1002949 2007 7,251 11111.

ШЧВПШГ

1170 .
Б““ 41—48 нижимСЕК.НАМЕК2–28 1 12964 2007 7,251 ат.

1ПУВПТЗГ ·

1171 .
Б““ 416: Едрнвџмсвк НАМ.2—2811000299 2007 7,251 6111.

ШУСПТЗГ

1172 13:32: 41-89 ЕћРМЕЏМСЕК НАМЕк2-281згчкогвк 2007 7,251 д1п.

1173 . ““ 36–07 момвмт КЏЏС 2007 16,677 (1111.

1ПХ'ВПШГ

1174 .
“а“ 1744 ЦЕЗТА 2.АСЕШОРЈР 2483/6 2007 16,556 11111.

ПП/СПШГ

1175 .
Еш 40–05 ВЏЗПЈСА (1811 2–26 13115 2007 7,372 снп.

ШУЗПШ

1176 .
51“ 11-14 ЏШМЕКМ1–7043 2007 7,009 ат.
шчетаг

1177 .
5113“ 4046 МАШЕ 2.Ап.свхп 583 2007 15,952 дал.

шчешаг

1178 .
Б““ 47-21 ТОКВАВММЛСАКЗКА 2007 15710 11111.

ПП'СПШГ

1179 . ““ 1444 РКЕНЈЈАМРА"зкшт" 5/7 2007 6,647 6111.

1ПЧСПГШ'

1180 .
“а“ 15–27 1) 1} 8 Р 0 1.

2007 7,976 6111.

писта!
1 181 .

Б““ 33-26 ОКАБТО–УЊАЗПКЏЏСЕИ6–32 2007 15,227 дал.

Пћ/СПТВЈ

1182 .
Б““ 36–53 12161ТАШ1 мшпмвкззо 2007 11,360 (1111.

шчетаг

1183 .
зна“ 45—61 АЈ, мвкввчшв 2Х14 2016 23445 11111.

ПП'СПШГ

1184 .
51“ 22-16 1102 ЕљвктшСАкзш 2007 14,744 (1111.

ПЊПЗПШ

1185 .
Б““ 17-08 КЏЗЗТА2А вшк 2АКЈЕ131300 2007 14,502 11111.

ПШСПШГ

1186 .
Бпап 42-67 зташрас ерзоп 111300

2007 10,030 (1111.

1ПЧСПШГ

1187 .
Б““ 40-19 ВЏЗПЈСА ВТА/ВК] 8–2 кв ззвг 2007 6,163 6111,

шчешаг

1188 .
Б““ 16–29 БАЊА2А овсЏЗЕМЈЕ 8 12 2007 0 11111.

ПП/еПТВГ

1189 .
Б““ 17-59 МАША [А звсвшв КАвџ/ввпп 2007 5,922 11111.

шчешаг

1190 .
511“ 16–16 ЗЕКАС2А ввтом 2007 13414 11111.

ШУВПТШ'

1191 . ““ 14-02 коша _ ОКАВЈЕУШЗКА 2007 16,919 (1111.

ШЧВПШ

1192 .
51°“ 44-16 МАШЕ 2А АКМАТЏКЏ гког. 750 2007 14,139 аап.

1ПЧВПШГ

1193 .
“а“ 1743 ЦЕЗТА 2А сви ЗА 1А1~14··484/6 2007 13,777 11111.

ШЧСПШ

1194 .
Зна“ 16–25 НЗТОЏ2Апо еп – КЏСШ 2007 5,801 0111,

П'П/СПШГ

1 195 .

5118“ 45-35 шљп КАШЈАТОК11 гшз 2007 12,931 (1111.

ХПЧСПШ

1196 .
зна“ 34-02 зџвпок (013 18 х 160 х 320) 2007 13,052 11111.

!ПУСПШГ

1197 .
Зпап 43-15 ргеп.16пп.7,аеч1с1.гас1.чгешепа

2007 14,018 111п.

1ПУВПШ

1198 .
Зпап 44-28 зеленим ћеш.1.51(ш 2007 14,502 (1111.

ШЧСПШ

1199 .
Б““ 41-23 КЕНВЕврсне 40-82 с 2007 5,559 11111.

1ПУ6ПШГ

1200 . ““ 4145 КЕМВЕ њено 40-82С 110000369 2007 5,559 1116.

шти/ета:
ваш . „

.

1201 тета; 33-09 кџџс ОКАБ'П 6–52 11.180 2007 12,931 шп.

1202 .
Б““ 42-19 зтџвзвљмтА НАУКА 140 2007 12,810 1181.

ШУСПТЗГ

1203 .
зид“ 17-21 ЦЕЗТА РАРАСтАЈ 2007 12,931 11111.

шчеппп
Зјсап .

у

1204 Шепи
16-26 5АЈ1..А2,Аовопзвшв & 6 2007 0 (1111.
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ЗПап
1205 1616111111

31-01 РОМ1С1~10 мвшљо 2007 12,810 6111.

Зјгап _ .

1206 ШУСШЗГ
36-59 ШАС сви 3–32 2007 12,568 6111.

511611 _
.

1207 1119611161
45–59 КОБ и 511: 2007 20,423 6111.

51:1111 „ ,
_

1208 Шепи 12-18 свшс 1113 2007 20,061 сЈ1п.

811611
_.

1209 1111611161
11-24 папом 11 63 2007 0 6111.

811311 . .. .
„ ,

1210 1пчепгаг
42—68 1азег 111111510311 2—50 2007 9,305 6111.

511611
.

1211 ШЧСПТАГ
1442 ШЏСНАЗАВМ 172 965719 2007 12,327 6111.

5112111
.

1212
11116111111

35-01 мвмсвљв СЕЏСМЕ 2007 20,303 6111.

811611
,

1213
11116111111

18–12 Р15тоџ [А ошвмџштш вм-зс 2007 5,196 6111.

51:811
.

1214 11116111111
44–03 СЗК14.4 11132 2007 5,196 6111.

51116
.

1215 1111611161
45-09 МАШЕ кошА гх/с 75 2007 11,964 6111.

1216 .
Б““ 47-36 епаозкор 2007 4,955 6111.

!ПУСПШГ

знан
.

1217 11116111111
14-12 вввокви кџтш 013 10-32 2007 11,601 6111.

1218 .
5111111 3323 книг: гмвџз 2007 11,360 6111.

1пх/етш

1219 1323?“ 42–62 ЏЗХЗШАС [А АЏТОМОВЊЕ–МТ 362 2007 13,052 6111.

1220 1.332“ 41-27 ЕДРМЕЏМСЕКНАМЕКВ.ОВН2–23КЕ 2007 4,592 6111.

1221 .
Б““ 36–64 ШАС сви 1/8–2" 361/1 2007 10,876 6111,

1ПУВПШГ

1222 .
Б““ 35–39 5Р1с воз–МАХ 280 2007 11,360 6111.

11'ШСПШ'Г

1223 .
5113“ 37–33 Р1ЗТОШ 2А РКАШЕ5Акиши. 2007 4,592 6111.

“"“/СПТЗЈ

1224 .
Б““ 45-27 КЏСНАМАЗША[А БЕСЕШЕ 2007 4,592 6111.

ХПУСПШ

1225 .
Б““ 43–23

' или 54 ЕЏКОРЕ МАисАспА 5* 2007 8,943 (1111,

ШЧСПГЗГ

1226 .
51“ 42453 ВШАЏСА Е!..ОБЕ 500/1000 ЗА ко 2007 14,139 6111.

1ПУСПШГ

1227 .
“а“ 4735 Бонда 11166111а1 2007 4,471 6111.

ПТЧСПШ

1228 .
Б““ 41-11 ВКЏЗПЈСА 61115 24230тв 2007 5,438 6111.

ПИШИТЕ!

1229 . ““ 17-19 51:10 5135 гшз 1250 2007 10,393 6111.

1ПУСПТ3Ј'

1230 .
Б““ 11–07 мљкџитокшмгш 512 2007 6,163 6111.

П'ШВПШ

1231 .
51“ 35–20 ШКРЏЕ 11 вратили 250 16111 2007 10,151 6111.

П'П/СПГЗГ

1232 .
5111111 41-06 вшзшоа 10–125 2007 5,196 6111.

ШУСПТЗГ

1233 .
Б““ 44-10 ошвмо 2А БРОЈ гкогп. 3 2007 10,151 6111.

ШЧСПШ

1234 .
Б““ 41-62 ТКАСМА ВКЏБ.65В75АЕ688000525 2007 4,230 6111.

“““/81112!

1235 .
Б“" 33–29 КШЈСЕИ СЕУАБТ! 624 мм 2007 9,910 6111.

““ТВПСЗГ

1236 .
Б““ 3338 што НАЗАВШ188 с 2007 9,426 6111.

шуетаг

1237 .
Б““ 43-01 Свшс ВЏЗШСАџнв 28миш 2007 4,109 6111.

1ПУ8ПТЗЈ

1238 .
Б““ 36–39 ЏКЕШШ 3/4" 2007 9,668 6111.

“““/61118!

1239 . ““ 42–16 КОШКЕБ-*МЕШ*КОМРТЈ.ЗЏР.Њ 2007 12,568 6111.

“"“/61138!"

1240 .
Б““ 15-56 КЏСКАи. авиони 172 190 1/2 2007 9,426 6111.

[ПУСПШЈ

1241 .
Б““ 10-59 [БВП/АС 2007 10,876 6111.

писта:
1242 .

51“ 44-04 Аки ВЏЗПЈСА1352 144 1мр1љ5 2007 4,592 6111.

шчепгаг
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Бпап
1243 .

37-23 ШАС 2А АЏТОСЗЕМОЧАКЕНЈЕ
2007 9,305 11111.

ЧПУЗПШГ

1244 . 538“ 42–46 товоњс (51Ј5Ас2А Е!.ЕКТЕООЕ) 2007 12,085 6111.

ЈПУСПШГ

1245 .

5111111 1217 Свшс ОВК;
2007 14,744 11111.

ШУСПШТ

1246 .
Б““ 17-20 АМРЕКЦЕЗТА

2007 8,943 11111.

1ПУСПШГ

1247 . ““ 41–05 вкпзшох (11775 180 Ах]
2007 4,592 6111.

ПШСПШГ

1248 .
Б““ 41—65 вш5шср1 (31175180А17 888001479 2007 4,592 11111.

1ПУ6ПШГ

1249 .
“а“ 4143 Едвкџзџшшшзош 109008228 2007 4,592 1111.

тчепшг ·

1250 .
“3“ 41-61 ен.вкџзљвшзпазотш09008024

2007 4,592 0111,

ХПЧСПШГ

1251 .
Б““ 39–71 5тввв етоџАвзшз 705/600

2007 14,744 11111

1ПЧСПШГ

1252 .
Б““ 36–50 Ј.,ЕМ1ЏСА ЗТАРАЗТА150 1111

2007 3,746 11111.

ШЧСПТЗГ

1253 . ““ 40–17 ЗТЏВПАВЏЗПЈСАств 20/12К13 2007 11,601 11111,

“"“/61118!“

1254 .
“а“ 45-60 А],мвкввт2Х10 2016 14,139 0111.

ПИШИТЕ!“

1255 .
Б““ 4247 Џ81Зћ/АС АОЏАшта 1500 2007 10,030 11111.

П'ШСПШГ

1256 .
“а“ 4232 свиСШКШК К682 30071 2007 3,746 6111.

1ПУСПШГ

1257 .
Б““ 4003 ВЏЗШСА Е1,550147 101111111321008 2007 3,746 11111.

тчехпаг

1258 .
5111111 4321 брз оАкмт902–39шџвхпсА.

2007 4,955 11111.

1ПУСПГЗГ

1259 .
Б““ 44–33 гета р1оса400х20/25,4х10

2007 8,701 1111.

ШЧСПТЗГ

1260 .
Б““ 47–23 КОПОРАС

2007 0 11111.

1ПЧ6ПШТ

1261 .
Б““ 11–23 твгшп 11 50

2007 0 11111.

ХПЧСПШГ

1262 .
511“ 42–28 џвовтвзгстзт 135 всв 2007 4,471 01111,

Ц'П'еПШЈ

1263 .
Б““ 39-47 вином 5135 МАХ 52/570 2007 8,339 6111.

11'13'811181'

1264 . ““ 47-34 Шрп1шапотеш
2007 6,284 1116.

ПШСПШ

1265 .
Б““ 15–07 БЕКАС 5135 гшз 13-250

2007 8,822 11111.

ХПЧВПШГ

1266 . ““ 34-08 АЦЈМКАУШАСА 2111
2007 8,459 11111.

ПШСПШГ

1267 .
511“ 39-05 вишим 5135 МАХ.1'1 30 х 400111111 2007 8,218 6111.

1ПУ8ПШТ

1268 . ““ 39-63 МАШЕ 2А цм 592
2007 8,097 11111.

Ц'ШВПИГ
'

1269 11151131111 36-12 чвптп. 2А ок51евосџ УЕЦК–КЕВ 2007 7,976 11111.

1270 .
51°“ 35–17 ОВУЏАСЦЗком.) 2007 7,613 11111.

ЈПЧСПТШ'

1271 .
5111111 4205 Е1..1·'КЕ2А2А тпшоџвв131= 850

2007 3,384 11111.

пшепш

1272 .
Б““ 155 шшсвиНАЗАВШ 1/2 190–6Р 24 2007 7,976 11111.

!ГШЕПШ
.

1273 .
“а“ 3982 01.013420 2А тла/11311160Х20Х30 2007 7,613 6111.

"'“!еПШТ

1274 .
Б"“ 31-03 шзвљА Ашмшшмзм60 ст 2007 7,613 (1111.

1ПУВГПШ

5111111
.

.

1275 .
15–19 шспашав.:ааГаЏшш

2007 7,613 (1111.

ШЧСПТШ'

1276 .
Б““ 41—09 ЕШСЈАОШВКЏЗШСА

2007 3,384 6111.

ХПЧСПШТ

Бћтап . .

у

1277 ШУВПШ
1231 више 211;

2007 12,568 4111.

1278 .
Б““ 41-30 вкџзњммштмлњсш09789 2007 3,867 11111.

ЈПУСГЊЗГ

З'кгш ,.

.

1279 1111611161
41—56 МА1.А вки51вшз14-125 109000790

2007 3,867 11111.

Биап

.

1280 Шепи
41-81 а,.вкџзџотм сиви-125 2007 3,867 6111.
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Зћап 36–161281 11146111111
КЏКОНУАТ2А гљАМЕшк 2007 0 6111.

51тап
.

·

1282 1ПУСПШГ
47-20 кшсвхп ШМШАСАЕБК! 2007 7,615 6111.

Здтап

.

1283 тета 4144 Едвкџвошзш-вшнч 792000429 2007 3,746 6111.

811811 „

>

1284 11111611161
10–28 ТА81~1А 2А њгтор 2007 0 6111.

знан ·
„ .

1285 11116111111
15–23 знам

2007 7,150 6111.

8111111

_

1286 1ПУ6ПШГ
15–66 комгквзиА ввш 11312151. 2007 9,668 6111.

Бћал ·
.

1287 Шчепсш
17-28 изтоџ 2А ШЛ/АМЈЕ (ЗЏМА 2007 3,021 6111.

ЗНап
.

1288 ПШОПШГ
12–16 Свшс 0.5 13

2007 11,118 6111.

1289 .
Б““ 10–41 изтош н–921 нпр 1.6 2007 3 021 6111.

ЖПЧСПТЗГ

,

1290 .
Б““ 42–27 КЏСШМЕМАС КАВЕљА 3–25 111111/2 2007 6,888 6111.

ШУСПТШ' _„__–__!!!–
1291 5“ 31–07 ЦВЕљААд 1111

2007 6 888 6111

1пчетаг
'

' '

1292 . ““ 14-11 мвкввчшв ВКУЕНЕ5 ЗТОРА 2007 0 6111.

ПП/ВПШГ

1293 .
Знап 17-58 таКаие 211 КаШоче& 39–800 2007 6,647 (1111.

ШЧСПШ

1294 133?“ 42–03 МОТОКПАљАМСАМАТЕБТЕКА кз400в 2007 2,780 6111.

1295 .
“а“ 40–06 зтџвм ВЏЗПЈСАзв 1625/11) зг 2007 8,701 6111.

1пчепћа1'

1296 .

36611 · 14-39 мвкввчшв 8 ЗТОРА вкчвмв 2007 0 6111.

1ПЧСПШГ

1297 . ““ 35-19 ОВУПАС 193 (7 ком.) 2007 6,405 (1111,

ПШСПШГ

1298 .
Б““ 13-04 ЗЕКАС 5135МАХ 2АШАЏЗ 2007 6,405 6111.

шчептш'

1299 .
Б““ 17—01 КЊЗТА2.А вљок 2Акоисв 2007 6,284 6111.

ХПУСПШГ

1300 . ““ 41-03 ВКЏЗПЦСА ш 7–1150 2007 3,263 6111.

тчепћаг

1301
Б““ 44–32 АСЗКЕОАТ 18782 650

2007 8,218 6111.

Епчетаг///!/·З'пап
1302 .

39-87 ТЕБТЕКАтм 300х32хзо2 24+4 2007 6,284 6111.

ШЧСПШГ

1303 .
Б““ 35-38 БЕКАС звз—МАХ 280 2007 6,405 6111.

1ПУ6ПТЗГ

1304 .
Б““ 15—48 штоПАЗАВШ 1/4 188 1, 10 2007 6,042 6111.

'ШУСПШГ

1305 .
811611 1032 880902111КАВЕТ.

2007 0 6111.

ПП/СПШГ

1306 . ““ 36–01 љЕмљо гшчзко
2007 2,659 6111.

1ПУВПШГ

1307 .
Б““ 17-03 ЦЕЗТА АКМШАСКА 2007 6,042 6111.

ПП'СПТЗГ

1308 .
“а" 1709 КЊЗТАзвони 4/1 2007 6,163 6111,

шчепш

1309 . ““ 10–02 ЗАОВКАСАЈШ ШАХ 2007 0 6111.

П'П/ВПТЗГ

1310 .
з'ш' 11-22 "папом 51 40

2007 0 6111.

“"“/СПШГ

1311 .
511“ 39-92 твџзгом РАНАЗОШС кх-т 2371 2007 3,746 6111.

“ЈУСПШГ

1312 .

5118“ 15-70 !ЗРГПУАСМАРОМА-шзгољ 2007 2,538 6111.

ПП/СПТЗГ

1313 . ““ 22-08 НАШШСА—ЏКЕЕШСАм 310 111111 2007 6,042 6111.

П'П'ВПШГ

1314 .
“3“ 14-50 АШЕА1 .мвкввчшв 3'х9 2007 7,855 6111,

ППСПШ

1315 .
Б““ 39-04 зтввА БТОЊКЗКА (1000 111111)

2007 9,668 6111.

1ПЧ8ПГ8Г

1316 .
Б““ 42-20 ЗТЏВКЏЗЗТАшох 60 1111111

2007 5,922 6111.

1ПЧСПШ

1317 .
Б““ 10—46 МАКА2ЕЗА 1>1А5тнш 2007 5,801 6111.

ШУВПШГ

1318 .
Б““ 425 ОВУНАС 1311/274 54016! 2007 5,801 6111.

тчепћаг
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Енан
1357 Шепи 41–53 вкиз–ШСА 0188 8-1 15 789012238 2007 2,417 ат.

„ З11ап ,
.

1358 Шепи
41—68 ВКЏЗПЈСА (ГМ/8 8115 688000422 2007 2,417 ат,

- 5112111
.

1359 Шепи 17-55 1аезса га Каточе 427/4 2007 4,713 ат.

„ 51тап
}

,
,

1360 Мети 43-04 МОМТОК5М8Ј92ОМОЗОЈ7ОХ160 2007 1,813 ат.

1361 13:33; 36–13 чвптп. 2.ААСЕТВОСЏУЕЦКА–КЕВ 2007 4,713 ат.

Бјтап
.

1362 Шепи 31-20 НАБАВМ1 10.106 11 8 2007 4,834 ат.

„ 51гап
.

1563 Њутна:
42—69 згатра ћапега+5ћа1а1с 2007 3,867 ат.

811811 .
·

1364 Манш
10-35 Ељвктшсш 81380 2007 5,196 ат.

5112111 , „ .

1365 Шет“ 34–12 ЗЕКАС 8135 мм 400 х 202 2007 4,351 ат.

811811 .
.

1366 “миш
18–23 кшџс 2А 5УЕС21Х180оток 185 2007 4,351 ат.

511ап · .

1367 Шепи 34-06 СЊАУА 2А вџзшсџ 2007 4,351 ат.

1368 “за; 3807 ВШАЏСА ОАКАША – ншшшшс 2007 5,801 ат.

51тап
„ .

1369 Шет“ 36–55 вшзпвк 211 111111201. 700мм 2007 4,854 ат.

1370 .
Б““ 43–03 ЕДВЏЗНЈСА ввм 10 кв 2007 1,813 ат.

1п1/етаг
знан

.

1371 Миш 12-23 РЏМЈАС мимтсп30/100 БА зт. 2007 1,813 ат.

1372 .
Б"“ 17-07 вкпз ЊЕЗТА 250 2007 4,351 ат.

1пчетаг

1373 МЗ,/1232, 42—33 ввтвктоксџквшА САЗА т 3172 2007 2,175 ат.

1374 .
51“ 42–22 зтџврвксшвв КШЕ 140 2007 4,230 ат.

ХПЧСПШГ

1375 .
Б““ 12-19 СЕКЈС 1.514; 2007 7,130 ат.

шчетаг

1376 .
Б““ 15-16 Сшмв СЈЏМЕМЕ 2007 0 ат.

ЈПЧСПШГ

1377 .
Б"“ 1551 штоМАБАВШ 112 19013 2007 4,351 ат.

шчетаг

1378 . ““ 11–10 ТЕЗТ.2.А отчокв звт 8 ком 2007 4,230 ат,
ХПУЗПШ

1379 .
Б““ 36-31 љЕМШСАЕДЗТАРМА. 40117 2007 1,813 ат.

ЖПЧСПТЗТ

1380 .
Б““ 42-54 131011'АША КАМЕКАстоп 2007 1,934 ат.

ХПЧСПШГ

1381 .
Б““ 36-08 МПСКОМЕТАК (01) 75-150) 2007 3,988 ат.

ХПУВПТЗТ

1382 .
Б““ 4545 118181~1АКОКРА1175 ККЏЗКА 2007 5,438 ат.

шчептаг

1383 .
Б““ 35412 нота мвмсвш 2007 6,647 ат.

1ПУСПТЕГ

1384 .
Б““ 39–20 ШЕЗТА 2.Аитг КАВЕЕ 2007 3,867 ат.

КПУСПШ

1385 .
Б““ 33-16 ШЏСОКАЗП 8–22 2007 3,867 ат.

шчетаг

1386 .

Знаш 17–56 шаКаие ка Каши/еуде 230 2007 3,746 6111.

шчепш

1387 .
5118“ 11-05 Епс 8138 МАХ 400 2007 3,505 ат.

ПШВШЗГ

зшт
.

1388 .
36–36 ШМВЕ 2-20 2007 0 ат.

ПШСПШГ

1389 . ““ 10–14 Р18тоџ 2А РАКВАНЈЕ 0,5 85;Авк 2007 1,571 ат.
1ПЧ6ПШГ

1390 .
5'“ 36-40 КАВАРСШЕКткошш 180 2007 3,505 ат.

1ПЧВПШ

1391 . ““ 33-31 КЏЏС 1мвџз 3-19 2007 3,505 ат.
1ПУЕПГВГ

1392 .
Б““ 47–27 РАК'ПЧЗ 400- СЕТКА 2007 3,263 ат.

шчептаг

1393 .
зна“ 31–08 РЕТОМЕГАЕ 2007 1,571 ат.
писта!“

1394 .
Б““ 45-21 ЕМ 1,А1~1С.1312А1,1СА 21/3м 2007 4,471 ат.

1ПХ'СПШГ
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Б11ап
1433 111116111111

14-07 мвкввх/шввкчвмв ЗА 7 ЗТОРА 2007 0 0111.

811ап ,
.

1434 П'ШВПШГ
42–24 8тџв.ц.1=А1„с.8А11.100 2007 2,659 0111.

„
811311 „

.

1435 Штат 39-1 1 ККОМЕ КЏЕЗТА 2007 2,659 0111.

511311
.

1436 11111611101
16–02 гковомс 2007 2,659 0111.

511ап –..
'

1437 Шет,“
39–76 Рисогвк 2А АљАт265 2007 0 0111.

1438 15:31:21 1803 квгсо МАМОВ УАКЏ'МЕТКА М М1-15 2007 2,659 0111,

51180 .. , ..

·

1439 1ПУСПШГ
36-38 шавшњ 1/2 2007 2,659 0111.

Зћап · ,
.

1440 1110е11и11
33–17 кшсомзп 8-32 2007 2,659 0111.

БЗКап
.

1441 Мета 42-23 зшвкџзЗТА гАљс 0801). 2007 2,659 0111.

51100 ·
.

1442 Шепи
39-31 1281ЈАС16ком. 2007 2,538 0111.

Зћап ·
.

1443 тета 22-15 1102 2А ВАКАКМЕ сви тс 274 2007 2,538 0111.

511ап
.

1444 1110611161
18-27 вџквЏА 8138 МАХ 11 32 1 450 2007 2,538 0111.

51140 „
.

1445 тета 38-30 ОККЕ'ГАС џкшчш 110 4 2007 2,417 0111.

1446 . ““ 33-18 кшџбви 1мвџз 240 мм 2007 2,538 0111.

ХПУСПШГ

1447 13231 3627 квоџисшш чаши [А ккзвошк 2007 2,417 0111.

1448 . ““ 10–94 АЦТ 2А ЗАШАМЈЕ СЕ1711112 2007 2,417 0111.

ПП/СПТЗГ

1449 .
5113" 38-05 КАВАРСКЗЕК ткокмш2/3 2007 2,296 0111.

1ПЧВХП3Г

1450 .
“3“ 39–01 УЊАЗ'Пкшс 30–32 2007 2,296 0111.

ХПУСПТЗГ

1451 .
Б““ 14-24 РШСЕ'ГА

2007 0 0111.

1пчеШаг

1452 .
5113“ 10–64 имаш 8А витешком 2007 2,296 0111.

1ПУСПШ

1453 .
51“ 33–25 04308КШЈСЕИ514 мм 2007 2,175 0111.

1ПУСП18Г

51100 .

,

11154 Шчетаг
16-34 рогарајиса ршпж–зшр750“!

2007 2,900 01111.

1455 . ““ 18–15 ВАВАРСШЕК-ВУОКЕАШ 2007 2,175 0111.

П'ШСПШГ

1456 .
Б"“ 36–51 љЕМШСА 25 1717

2007 846 0111.

Н'ШСПШГ

1457 .
Б““ 17—48 кшс иА БРОМЕ 2007 2,175 0111.

1ПУСПТШ'

1458 .““ 35–14 СЕКЈС - ВАТ - МАсољА 2007 3,625 0111.

1ПУВПТЗГ

1459 .
Б““ 33-11 Вис 5138 –250МАКЗ 2007 2,175 0111.

ШЧСПТЗГ

1460 . ““ 36-02 РМШША1к–3г110 х 1М су 2007 0 0111.

!ПУСПШ

1461 . ““ 14-08 мвкввхгшв ВКУЕМЕ ЗА 6 ЗТОРА 2007 0 0111.

тчепћаг

1462 .
Б““ 43-20 ШТАСН!нтог10383,5АТА11/32мв

2007 846 0111.

шуетаг

1463 .
5111111 1743 кџзЗТА 2А КЕКАМЈКЏ 2007 2,175 0111.

ШУСПШГ

1464 .
Б““ 31–06 1.1ВЕ1,А14.15.8060

2007 2,054 0111.

тчепш'
1465 .

5““ 38–45 Џшшк ош 352 16 х 1,5 2007 2,054 0111.

штета!
1466 .

51“ 10–78 ЕЏСКА2Ато ОЗКШКАСЕ 2007 2,054 0111.

!ПЧСПШ
.

← 1467 .
5113? 17–06 ШТА ОВЕСНА 2007 2,054 0111.

ШУСПШ

1468 .
Б““ 14-20 Ји“ 2А ншогџ 2/2 ки 2007 2,054 0111.

!ПУВПШ

1469 .
8111111 14–28 зшрш, 2007 2,054 0111.

“"“/61113!

1470 .
51“ 16-35 РЏМРАМА вџзшсџ тк20 2007 2,659 0111.

ЈПЧСПШГ
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81шп
1585 111116111а1

17-61 МАЗАВШ кџџс 81-8 1/2··-24љ 2007 846 6111.

Бпап ., , · .

1586 Шепи 51–18 м,.шсМАЗАВШ т 10 2007 725 6111.

_ Зћап , .

1587 Штит 33-35 кшс 2А мктвк 2007 725 11111.

Зћап „
·

1588 11106111111
38–15 нашихкџсмМ12 2007 846 6111.

511ап
.

1589 1ПУеПШГ
10-82 121/1ЈАС 605 ТВ1 65 х 150 2007 846 (1111.

, 511811 . . . ·
„

1390 1пчетаг
12-34

.

5аЈ18ш штпЈаК–Зтозег 2007 0 41111.

511611 ·
.

1591 1ПУ6ПШГ
1445 5РАН15А60тт 2007 604 (11111.

511611 ← , .

1592 11111611161
38-19 џкшшшетМ12 8 1.5 2007 846 6111.

511311 „
.

1593 1111611161
14–16 БРАША 40 111111 2007 604 6111.

81'гап ..
·

1594 1110611611
17–60 НАЗАШЛкшс 81-8 1/2 221, 2007 725 6111.

811ап „
·

1595 1111611161
17–04 КДЕЗТА ЗТАкљАКЗКА 2007 846 с11п.

Биап
.

1596 1ПУСПш 17–17 кшс ККБТ.213 17Х19Х22Х24 2007 725 6111.

811ап
.

1597 1ПУСПШГ
12-24 1312АЏСА НШКОЏЦСМА8 т 2007 967 6111.

51166 . . . ..
.

1598 тета“ 17–50 Кђџс 16116511 31011“! 3550 2007 725 6111.

81131:
.

1599 1пчетш
38–23 МАШМША М12 2007 725 6111.

1600 .

5113“ 16–06 шџс МАЗАВШ Т-ВКЗС! 193 и 8 2007 725 6111.

1ПУСПТЗГ '

1601 .
Б““ 1449 ЗРАЊА 140111111 2007 725 6111.

шчетаг
1602 . ““ 37-30 НШКАЏЏСМА БШАЏСА 21 ккоков 2007 967 6111.

тчетаг
1603 .

Б““ 545 шљс ОКА5Т125–28 2007 725 6111.

1ПЧ6ПШ1'

1604 .
31“ 15–06 КШЈС ШЏЗКАЗП 1 10,2 12Х13 2007 725 6111.

ПП'СПГЗТ

1605 .
Б““ 38-26 МАКЕЕШСА м 10 х 1.0 2007 725 6111.

!ПУС'ПШГ

1606 . ““ 10-72 СтЦЗТАКЈСА 1>11с 2007 725 6111.

ЈПУСПТЗГ

1607 .
5118“ 12–10 МАОСАКЕ 2А УАШОСЕ 2007 846 6111.

1ПЧ6ПГЗГ

1608 .
Б““ 1044 РАЈЗЕК 5оомм 2007 604 6111.

1ПУСПШГ

1609 .
5"“ 3147 81.106 ОКАЗП-РОШЕШ 3641

'

2007 604 6111.

ХПУВПШГ

1610 .
Б““ 31–11 кшс УЊАЗП 3641 2007 604 6111.

ХПУСПШГ

1611 . ““ 3415 'ШЕИЈА вкуошоккџсш200мм 2007 604 6111.

шчетаг

1612 .
51166 36–28 ШКРЏА [А МЕТАХ. РЏОБ.–200п·1ш 2007 604 6111.

1ПЧ6ПШ

1613 .
з'ш' 35-03 Р1ОМ1К Зток 2007 0 6111.

ПИК/61138)“

1614 . ““ 37-35 ЗТКЏОАС зтшором 2007 604 6111.

шчетаг

1615 .
5118" 10-96 твљвзког ВКШАУАЏАК 1.30111 2007 725 6111.

ПЦ'СПШГ
51166 . .

.
.

1616 Зичепш
18–28 ртођ 2а ритрели 2007 242 фп.

1617 .
Б““ 355 овима РЏОЗМАП 2007 604 6111.

Пћ/ЗГПЗГ

161 8 .
Б““ 37-04 ТЕБТЕКА џзхбшквг 2007 604 6111.

ПП/СПШГ

1619 .
зна“ 10-84 овимегкотог 8.0 х 1.6 Х1.75 2007 604 6111.

1ПУСПТШ'

1620 .
“а" 12–06 КЏЕЗТА 7,14УАКЕПЈЕ 2007 604 6111.

шчешаг

1621 .
Б““ 38-13 џшшкКЏСШмз 2007 604 6111.

шчеШаг

1622 .
Б““ 39-03 твзтвм 2А отчокв (300 111111) 2007 604 6111.

1ПХ'ВПТЗЈ
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1623 „33328, 1624 КЏЏС 224 ЗТАКТЕК200 19 х 22 2007 604 11111.

1624 .
Б““ 39-27 ВЏВОЏА 5135 81115 12Х400/460 2007 604 11111.

]ПХ'СПТЗГ

1625 .
5““ 1741 511Е135К1 КЏЏС 482/ 1/2

2007 604 11111.
:

!ПУСПТВГ

'

1626 .
Б““ 39–14 КЏКАпо 21

2007 967 11111.
'.

Ц'ШВПШГ

.

1627 . ““ 45-54 викала2А ОРљАШ ? 14–800 2007 604 11111.

=

ШУСПШГ

1628 13631 1204 МАЗКА2А Ељвктко [АХ/АКШАМЈЕ 2007
,

3,625 11111.

1629 .
Б““ 10–89 зтАвАк 2,4 КЏЏСЕУЕ

2007 0 11111.

тчетаг
1630 .

Б““ 36–26 овчпАс ркотог РНЗ х 150 2007 604 11111.

1ПЧВПТЗГ

1631 .
511“ 1749 11111: Шат вЊђМ 15-35

2007 604 11111.

1ПЧСП'ЕЗГ
„

1632 .

5111111 3303 кишешзп 16Х17шок 110 2007 604 11111.

шчепшг

1633 . ““ 38–42 НАШНШАши 223 16 х 1.5 2007 604 11111.

1ПЧВПШТ

1634 .
Б““ 1569 што СЕУАЗТ!215 8 х 10

2007 483 6111.

тчетаг
,

1635 .

5113" 1031 1131113 впквџв2А х/АВЈЈАШМШЈ 2007 604 (1111.

}ПУСПТЗГ

1636 .
“а" 3506 вквмвк2А х/АВЕМЈЕ 1

2007 604 11111.

Ц'П/СПТЗГ

1637 . ““ 31_19 кџџс МАЗАВШ т 13
2007 483 11111.

1ПУСПШГ

1638 .
Б"“ 145 шџс НАБАВШ1/2··токх ВЏСН55 2007 483 11111.

Шчепш

1639 .

5113“ 14-56 шис НАБАВШ 1/2·· [)ЏСП тх 60 2007 483 6111.

ПШСПТЗТ

1640 .
51'“ 3702 ЏЈСМА ТЕЗТЕКА(ОВЈСМА)

2007 483 11111.

[ПЧСПГЗЈ

1641 .

5118“ 1447 ЗРША 100111111
2007 363 11111.

тчеп'саг

1642 .

3113“ 36-10 чвптп. 2А ВЏТАМ восџ 2007 483 11111.

1ПУСПШГ

1643 53323: 3909 ТЏКРЏА [А мвтм-РОШОККЏЊА 2007 483 сћп.

1644 .
Б““ 35-09 вквпвк [А ЧАКЕМЈЕ 4 2007 483 11111.

шчепшг

.. .

1645 .

511611 39-101 КЏЗЗТА2Ашта 2007 483 11111.

!ПЧСПШ

1646 . ““ 39-08 кшб СЕУАЗП 17 х 19
2007 483 61111.

ЈПУСПШГ .

1647 .
Б““ 35-30 511А1тс1ввк 12 х (150–175)

2007 483 11111.

КПУВПШГ

1648 .
“а“ 1528 1311510 24 111111

2007 483 11111.

ППЈВПШГ

1649 . ““ 31-09 ВУОМЕТАКСвидш
2007 604 11111.

!ПЧВПШГ

5'11ап . 7
.

1650 111116111111
14–46 ЗРАША 8011111

-007 363 11111.

1651 .
“а“ 3510 вквпвк 2.АУАКЕШЕ 5

2007 483 11111.

Пћ/СПТЗГ

1652 .

511а11 39-28 ВЏКСНЈА 5135 гшз 1ОХ400/460 2007 483 11111.

1пчеп'саг
51гал „ „

·

1653 1111611131
33-30 кшс 2А ТОСАК(АЏТ·О)

2007 483 (1111.

Бћап

.

1654 тета!
47.22 втвкпзм13АМРА

2007 0 11111.

1655 .
“а" 1460 шшсПАЗАВШ1/2··2х13061 М16 2007 483 11111.

ХПУСПШ

„
51166

.

1656 Шчептат
10-97 квгсо СЕЗАЏ 2А 14018!)

2007 483 11111.

51шп

.

1657 Шет:
11-11 квгсо КЏТЈС 5А свем 11134-127 2007 483 8111.

Зјтап ..

·

1658 тета 14-54 кише МАЗАВШ 1/2 токвџсн 50 2007 483 11111.

1659 .
Б““ 32-01 КШС НАЗАВШ1 17

2007 483 6111.
·

!ПУСПШГ

511611

.

1660 111116111111
37-06 131Ето +14 мм 2007 363 6111.
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81гап
1699 .

39412 твзтвм [Ашто (400 тт) 2007 242 11111.

1ПУСПГЗГ

1700 .

5113“ 14-52 кшџс МАБАВМ1/2“ тв .131161 8 2007 242 11111.

шуепћаг

1701 .
Б““ 10–38 СЕЗАЏ 2А МАУОЈ сол. 2007 242 11111.

ХПУСПШГ

1702 .
Б"“ 38–34 ОККЕТАС МАШШСЕ38 х 14 2007 242 0111.

Пћ/СГПЗГ

1703 .
Б"“ 34-16 ТЏКРПА[Ашто шозм.150 111111 2007 242 11111.

тчепћаг

1704 .
Б““ 39–54 хмвџз кџџс 22014 2007 242 11111.

1ПУСПШГ

1705 .
51“ 18-01 КАшзтвк

2007 0 11111.

ЈПУВПШГ

1706 .
Б““ 1461 што МАБАВМ1 1/2“ плавна 6 2007 242 0111.

шчетат

1707 . ““ 38-22 МАКЕЕШСА М1О
2007 242 11111.

1пчеп1аг

1708 .
Б““ 35–29 Змгсхсвк(0.8–1) х (100-125) 2007 242 11111.

П'ШВПТЗГ

1709 .
Б““ 10-80 овиме гкотог 5.5 х 1.0 х 125 2007 242 11111.

[ПЧСПЊГ

1710 .
Б““ 15-04 КШЈСШЏЏЗКАЗП 1102 10хп 2007 242 11111.

[ПУСПШГ

1711 .
Б““ 31-14 кише иљАзто-омзтцкгатипз 2007 242 11111.

шчеШВг

1712 . ““ 37–28 или 013 30–6Отт
2007 363 11111.

1ПУ6ПШГ

1713 .
5111111 15–60 кшс ТМРАСТ 1/2 2311 17 111111

2007 242 11111.

ЈПУБПШГ

1714 .
Б““ 15-61 кџпс !МРАСТ 1/2 2312 19 111111

2007 242 11111.

ЈПУ'СПШГ

1715 .
“а“ 3832 ОККЕТАС НАШШСЕ 25 х 9 2007 242 11111.

пшетаг

1716 .
5113“ 15–33 кџџс 1111.014А8.120/2 22 2007 242 0111.

тпчетаг

1717 .
5113“ 35–33 ТЏКРЏА оккпсљА 2А мвтоо мм 2007 242 11111.

шчепш

1718 . ““ 35-21 тџкгпвшта 2007 242 11111.

ШЧСПШГ

1719 .
51“ 45–52 мв 2А КОМРСКАРГ см-озвх11313 2007 121 11111.

Г.ПУВПШГ

1720 .
З'Ш' 15-24 КЏЏС РКОЗЕСЕШ 183 11Х13 2007 242 11111.

писта:
1721 .

“а“ 36·21 тџкРпА 2А МЕТАД ТК.(200 111111) 2007 242 11111.

тчептаг

1722 .
5111111 3722 што гко1=1

2007 242 11111.

[ПУСПШГ

1723 .
зна“ 39–62 овиме 602 ТВ15.5Х280 2007 242 11111.

1ПУ6ПЕВГ

1724 .
“а“ 1525 КЏЏС РКОЗЕСЕМ 183 8Х10 2007 242 11111.

шуепш
З'пап

.

1725 Шчетаг
15–10 КЏЏС ШОКАЗП кк.125/2 19 2007 242 (1111.

1726 .
Б““ 10-83 ошпАсРЏОЗ.605 с1 10 х 200 2007 242 11111.

1ПЧВПШГ

Бјгап , „.
.

1727 Мети
31-15 шс УЊАЗТО-ОКАБТЦКШЊОП 2007 121 11111.

1728 . ““ 16-22 ска/ои. човџ 2007 0 СНП.

]ПУСПШГ

5111111 ·
.

1729 1пчепш
1544 штоОКАЗТТ 180 12Х13 2007 121 11111.

Зћап ·
.

1730 Штат 3907 то СЕУАБТ! 14 х 15 2007 121 11111.

511ш1 , ·
.

1731 1пчетаг
1060 тв 2А оввљшчшш 2007 121 0111.

„ 811а11

.

1732 1пчептаг
36–09 ЧЕНТЊ[А миш ВЏТАМ восџ 2007 121 0111.

511а11 , ,
у

.

1733 1пчеп1ат
3322 што 1мвџз 2007 121 дш.

знан , ·
.

1734 11106111111
22–06 оштра извађен 2007 121 11111.

Зћап , . -
·

1735 Њиш
15–01 цио УЊШЗКАЗП 1102 6Х7 2007 121 11111.

„ Бћап ·

.

1736 11ше111а1
14-23 СЊЕТАШСА ЗА опмом 2007 121 11111.
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Кеат 'Пр 002113
Ргосеп'епа чгеапозг Џрјзапа 231083

ћгој
ЕПВ 8513

40 зКАљА РОш 1.с из 175–тм
150 18.244 зцазш аичгзасеђ

41 зкмА рош 1.с из 17406 500 60.813 зцдзш 120г51ге1ј

42 811/А8–а12а13510из 126–1з (поча ген. 23645)
3.500 425.691 5ц0581 120г81ге1ј,Р.Џ.

43
'
зКАљА 1.1Р0 и вс из 041–ЕС 150 18.244 пета плове

44 зКАљА 1.1Р0Џ1,С из 200–РУ 500 60.813 зцазш ЗичгзтгеГ

45 зКАвА 1.1РО џ вс из 127–1т 150 18.244 пета ханове

[– 46 зКАљА 1.1РОЏ ис из 022–18 500 60.813 зцдзш 1217г51'се1ј

47 зКАвА 1.180 11 1,0 из 041-ЕС 500 60.813 зцазш 1217гз1се1'

48 зКАљА 1.180 и вс из 039–ЈВ 150 18.244. зцазш ћтгзпеђ–

49 зКАљА 1.1РО и 11: из 125-си (из 237–023 500 60.813 зцс1581 1217г51ге1ј__

50 88081.380и 68178и.из 126-0х
250 30.407 пета иа1оде

51 2АЗ'Г. РПК/АБ 35,10 МБ 185-МС 4.500 547.317 пета 231038

52 8080-2ЕТА 85.14 ви 10858 из 03411! 8.000 973.009 зцазш 1ичг511е1ј

53 зКАљА 55 РОКХиз 035-111
550 66.894 зцс1581 шиша–

54 зКАљА 55 РОШТЕ8 НЗ126–АУ 550 66.894 зџазш 120181031'
}

55 зКАљА 55 РОШ ТЕ8 из 02745 500 60.813 зцазш 120гзт'се1ј

56 зКАљА 55 РОш ТЕ8 из 0388)
150. 18.244 пета диоде

57 зКАљА 55 РОш ТЕ8 из 036–111 550 66.894 зцавш 120г518е11_

58 зКА1А 55 рош ТЕ8 из126-8А
550 66.894 пета 281038

59 зКАљА 55 РСи ТЕ8 из126-вс
550 66.894 зцазшпишеш

8000808АС 8А11А22Аи1 РВбОАА247 из

6063 НШ'РВАТРОВМА РдљАихтво 15.000 1.824392 зцазш 120гз1ге1ј

8011080 РАСКАКА51КАбоошт
088ЕМА зА ко880м РА1,А22.

64 2Аз.з8Аљ.1.1 РОЏ из 041-80
250 30.407 зц058112чг51се1ј,80.

65 и1зкоио 5.88180ЏСА+КЏКА АВ 344из 2.000 243.252 рогезка цргача

66 ЗКАЕА 1.1 РОЦ 1,С 176–850 150 18.244 рогезКа цртача

67 Т08130 8117А1„35.10из 0551.С
3.500 425.691 зцазш 1ичг51ге1ј, 80.

68 ТЏКВО ВП/АВЗБЈОМЗ 057СК 3.500 425.691 рогезКа џргача

69 по810А 1.4Ро1уљс из 229-08
900 109463 зцдзш 120гз1ге1ј,Р.Џ.

70 2АзТА1/А 1,1 рош из174-1А/А ШЗб–АО) 550 66.894 рогезка цргача

71 УЊЈЏЗКАК 1МЕ (т'је оћићуас'епо ргосепот)
зџазкт јгчгзпеђ, Р.1Ј.

72 2АзТА1/А 128 РОи из 02141. 150 18.244 рогезка цргача

73 2АЗГАУА 10 /з1ча/ из131–20
2.200 267.577 Шзка цртача

74 8800А 88А1спк 1.2т из133–их 3.800 462.179 зцазш 1ичг51се11, 80.

75 8800А 88А1стш12т 140–нт
3.800 462.179 зцази пишем, 80.

76 зКОВА 88А8Т1к 1.2т из 134-А2 (из 234–К'Г]
3.800 462.179 зцдзш шпанац, 80.

77 зКОВАРЕАК'ПК12Т из 130-хк
3.800 462.179 зцазшшизма], 80.

78 зКОВАР8А8Т1812 Т14–0–Н2
4.100 498.667 зцазш тражен, 80.

79 880 0А Р8А8Т1к 1.2Т140-1–12 3.800 462.179 зцс1581 Шчгзјгеђ, 80.

80 880ВА 88Актж 1.2т из 1335 3.800 462.179 зцазш 1ичг51ге1ј, 80.

81 зКОВА 88А1СГ1К 1.2т 139–21/1/ 3.800 462.179 вцавш 120г51'се1ј, 80.„

82 ЗКОВА РЕАК'ПК1.2т 1392?
4.200 510.830 зцазш јичгзкеђ, 80.

83 580 ВА 88А1СГ1К1.2тиз133-1з
3.800 462.179 зцдзш аичгзиеђ,80.

84 ЗКОВА РЕАК'ПК 1.2т из 134–А1м 3.800 462.179 зидзш тичгзпец,80.

85 ЗКОВА РКАК'ПК 1.2Т140–Н0 3.800 462.179' зцдвш пчгзнец, 80.

86 8800А 88Актж121" 13888 3.800 462.179 зцазш пчгзпеп, 80.

87 880 ВА Р8Актж 1,2тиз 134-А2 (из 237-08)
3.800 462.179 зцазш 1ичг51ге1ј, 80.

88 ЗКОВА Р8А8Т1к 1.2т из 1330 2.800 340.553 5ц0581 пчгзпец, 80.

89 ЕКОВА 88АКТ18 1.2 т 140-нз 3.800 462.179 зцазш шчгзпеђ, 80.

90
' зКОВА 88А8Т1к 1,2т 139–2х

3.400 413.529 зцазш 12чг511е1ј, 80.
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Кес!п! 'Пр 002118
Ргосепјепа хггеапозс Џрћзапа износа

ћгој
ЕПК ВЗВ °

91 ЗКООА РНАК'ГЈК 1,2 т из 130–Х1. 4.200 510830 зидзш тиџгзпеђ, ви.

92 ЕКОВА РКАК'ПК 12 из 133-иу 3.800 462.179 зџазш пишем, 120.

93 ЗКОВА РЕАК'ПК 1,2 т 140-Нз 3.800 462.179 зџдзш 12чгзј'се1ј,Р.Џ.

94 ЗКОВА РНАКТШК 1, 2 т из 133ии! 4.100 498.667 зџдзш тгзпетј, 13,0.

95 ЗКОВА РНАК'ГЖ 1,2 т 140-ну 3.800 462.179 зцдзш 12чг51ће1ј, 80.

96 ВАСКА, Р1К–АР 1.00Аи 1.6 зв из-134-2Џ 5.000 608.131 зџазш хапшен

97 ПА'Г ши сљАз1, 2 5твк. из 208-20 (из 253УХ) 4.000 486.504 зџавш аиџгзпег

98 ПАТ вовш САН 1, 4 ВАз.твк из 208хв 6.000 729.757 пета 2310315

99 ПАТ 00810 САНСО 14 95 кз ВАзЕ ТЕН из 220сз 6.500 790570 5110518 јичгзјћеђ

100 ВАС1А иск ЏР љОСАи1, 6 из 220и 5.000 608.131 зцдзш штпец

101 ПАТ пошио 1,4 75кз ВАзЕиз 220 -Х7К 7.000 851.383 5ис15К112чгз1ге1'

102 Р1АТ пошио 1,4 75кзВАзЕиз16901. 7.000 851.383 зиазш пишем

103 2А3'ГАХ/А13080 2ЕТА85 14ирег из 223--СЈ 14.000 1.702.765 зџдзш 12х/гзјсеђ'

104 и1зАи 35,12 РЗ 55 85141. 012.из179-ЏР 40.000 4.865044 зидзш хип—51031;

105 2А5ТАУА зКАљА 101 из135–001 200 24.325 зџдзш вишег

106 КОЧО ко РАС–Џ'ГОУУЕШЕШХ/Рбиз АСБ–Об 45.000 5.473.175 зцазш тгзпец

← џкирио 308.950 37.57б.384–
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прилог БР.4 _ СТАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА и ОБАВЕЗА ЈКП

СТАН НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ ЕВИДЕНТИРАНИМ У

пословним КЊИГАМА

СТАЊЕ ОБАВЕЗА ЈКП СТАН

ш Основ настанка обавезе
Вредност" Обавезе према добављачшиа у земљи

194,694,528.67 дин" Обавезе по примљеним авансима
5,853,620.88 дин.

Обавезе по основу доспелих а неплаћених 11,573,930.16 дин.

5

ЗЗТСЗНИХ камата
Остале обавезе – порез на имовину, уређи зашт. 1,10050274 дин.

живот средине, комунапна такса
·“ Кредитне обавезе (са каматама)

213,202,437.44 дин." Обавло основу краткорочлозајмицапрема
Ш. 22,200,000.00 дин.

Обавезе према ПорескОЈ управи (не укључуЈући 50,891,676.07 дин.

знос КОЈИ Је предмет Споразума)И__ 509,022,124·96 дин–

ш .
К•едитне обавезе сакаматама" Коме•цијална банка дугорочни к•едит 134,450,767.02 дин." Коментијалнабанка - атко очни кредит

67,717,672.00 дин.

АИК банка – дугорочни кедит
5,163,707.42 дин." АИК банка – катко очни к•едит
5,870,291.00 Дин.

Ук нно к · едитна зад женост
213,202,437.44 дин.

ш бавезе по основу,–краткорОЧних позајмица према ЈП
' О"М 1о,ооо,ооо.оо дин.

2_ 7,000000–00 дин–

3 Стамбена агенц Г пада НС
3,200,000.00 дин." ЈКПНовосадскатоплана .

2,000,000.00 дин.
22,200,000.00 дин.

П 'еска п-ава ·Спо-аз м о одлагањ плаћања по
0 ·

•“еског д а_мв•едност месечне •ате Укупан дуг на дан 25.09.2017." 4,746,884.44
28,481,306.64 дин. .

Приказане обавезе не обухватају обавезе ЈКП СТАНА према запосленима и бившим

запосленима у ЈКП СТАНУ.

По основуСпоразумао одлагању
плаћања пореског дуга закљученог дана 07.03.2014. год.

Број 33–00–19/2014 измирују сепореске
обавезе са стањем на дан 31.12.2013. год. Укупан

дуг приказан у табелије са стањем на дан последње уплате рате 25.09.2017 . год.

Конкурсна доџментацш'а – страна 69 од 71



СТАЊЕ ПОТРАШВАЊА ЈКП СТАН

“ЕР–рата
.

НАЗИВ укупно
1 Купци у земљи · предузећа 138,528,518.44 дин.

2 Обједињенанаплата 02- кредити 2,314,185.06 дин.
3 Обједињенанаплата 03 – фиксни трошкови – 17,348,033.59 дин.

4 Обједињена наплата 11 ~ променљиви трошкови 4,476,587.54 дин.

5 Обједињенанаплата 12 – пословни простор –
локали 63,875,391.79 дин.

6 Обједињена наплата 16 ·– спремање 9,737,557.О4дин.

7 Обједињена наплата 17 — димничари 53,088,75227 дин.
8 Купци у земљи — скупштине станара 104,135.12 дин.

9 1,206,4О2.81 дин.

10 Кутши у земљи– физичка лица 2,217,260.04 дин.

“ Потраживања од купаца у иностранству за
извршене услуге - дин.

12 Исправка вредности купаца у земљи - 131,123,123.47 дин.

13 Исправкавредности објеињене наплате -
Информатика - 64,970,008.42 дин.

14 Исправкавредности купаца – физичка лица – 239,419.87 дин.

15 Исправкавредности купаца← скугшгтине станара · 131,931.04 дин.

16 Потраживања од запослених 141,049.46 дин.

17 Потраживањаод запослених за мањак алата 294,705.56 дин.

18 Потраживања од запослених – здравствене
књижице 3,000;ОО дин.

19 Потраживањаод фондово БО–ПО инвалиди 5,191,993.32 дин.

20 Потраживањаод осигуравајућих организација за
накнаду штете – дин.

21 Исправка вредности потраживања - 141,049.46 дин.

22 Краткорочни кредит дат запосленима по пропису 1,186,188.62 дин.
68,412,161.22 дин.

Понуђач може да изврши увид у садржину судских спорова у којима је ЈКП

Стан активно и пасивно легитимисана страна, а који су правноснажно окончани до
30.06.2017.године.

На основу решења Пореске управе из марта 2014. године, постигнутје споразум
са ЈКП Стан о одлагању плаћања пореског дуга који је на дан 31. децембра 2013. године
износио 228 милиона динара главнине и 185 милиона динара условне камате. Споразум

регулише намирење обавеза по основу главнице у 48 (словима: четрдесетосам)
месечних рата са редовном – текућом каматом и заједно са текућим приспелим
обавезама. Камата од 185 милиона динара након потписаног споразума представља
условну камату која ће се анулирати под условом да се рате и текуће обавезе редовно
измирују. "Стање обавезе по закљученом споразуму на дан 25.09.2017.године износи
28.481.306,64 (словима: двадесет осам милиона четири стотине осамдесет једна хиљада

три стотине шест и ·64/100) динара.
Понуђачи могу извршити увид у садржинуСпоразума.
За потраживања која су предмет преноса, ЈКП Стан није радио процену

наплативости нити правну анализу својих потраживања. Приказане вредности висине

потраживања, представљају искључиво књиговодствене вредности, док је исправна
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е понуђачимаконту. Препоручује с
вну анализуања ИСКЗЗЗНЗ. НЗ. ПОСВбНОМ

аПЛЗТИВОСТИ И правредности тих потражив
изврше процену н

да, пре подношења понуде,
потраживања ЈКП Стан.
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7. ОБРАЗАЦ понуда

Број: 1-0/2018
Дана: 12.04.2018. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку одабира приватног партнера ради
закључења уговора о јавно–приватном партнерству за заједничко обављање делатности
одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења
и пружања димничарских услуга, шифра јавне набавке ЈН 8/2018, у свему према
захтевима из конкурсне документације и у складу са висећим прописима и
стандардима.

ПОДАЦИ о понувАчу/носиоцу ЗАЈЕДНИЧКЕ понуда
1. Пословно име или скраћени назив: ЕМПошип; д.о.о. НонаЗа!
2. Адреса седишта: Бгегћјћпа 18, НОУЕ Бад
3. Н И Б: 110447609
4. Матични број: 21351091
5. Контакт особа: Вагћцз ИаКагаЏЗКаз
6. Овлашћенизаступник: Ватаца Занагацвш
7. Број телефона: +387 65 942 085
8. Е–шаН: дагјизљанаганзћаз©сјујпћувц
9. Број рачуна и назив пословне банке: 250–2030002195030–84, Ецгоћапк а.д. Веодгаа

Понуду дајемо: (заокружити)

а) самостално б) заједничка понуда в) понуда са подизвођачем
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б) заједничкапонуда

ПОДАЦИ 0 ПОНУ'БАЧУИЗ ГРУПЕ ПОШ'БАЧА

1. Пословно име или скраћени
назив: Вивес УаШа ПАВ

2. Адреса седишта: Сћетјјов%. 11, !!!“–51347Каџпаз,
Верцћћћа Џћчшјја

3. НИ Е: 111321255413
4. Матични број: 132125543
5. Контакт особа: Вагјџз Заштите
6. Овлашћенизаступник:

батина Подигао

7. Број телефона:+387 65 942 085; +370 37 452344

8. Е–шаП: дагјцз.ићагаџзиа5©сћућпћу.еџ
9. Број рачуна и назив пословне

банке: БТ447300010002226481,
АВ Зчеоћавк

ПОДАЦИ О ПОШ'ТзАЧУИЗ ГРУПЕ ПОНУ'БАЧА

1. Пословно име или скраћени назив:

2. Адреса седишта:

'

3. ПИ Б:
4. Матичниброј:
5. Контакт особа:
6. Овлашћенизаступник:
7. Број телефона:
8. Е—таП:
9. Број рачуна и назив пословне банке:

__]д/
ПОДАЦИ 0 ПОНУ'БАЧУИЗ ГРУПЕ ПОНУ'БАЧА

1. Пословно име или скраћени назив:

2. Адреса седишта:
3. ПИ Б:
4. Матични број:
5. Контакт особа:
6. Овлашћенизаступник:
7. Број телефона:
8. Е–таћ:
9. Број рачунаи назив пословне

банке:////Напшиена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку понуду. Уколико је број

понуђачау заједничкој понуди већи од три, овај део обрасцатреба
копиршпи

Которскадокужнтачху'а
·– пречшаћвнмера:!!!П– широко
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в) понуда са подизвођачем

ПОДАЦИ 0 ПОДИЗВО'БАЧУ
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: Јаша гаизуеНјауа (1,6
2. Адреса седишта: Цијена свега 263, !.,јцШјапа, НерцћШса 81оуепјја
3. Н И Е: 8193936559 Матични број: 3341836000
5. Контакт особа: Магћјап Кгешиаг [
6. Представникподизвођача: Согаџ Војоућс Е Битно ЕвгПап '

7. Број телефона:+386 1 58 63 600 8.Е–та11:ЕпГо©јг-1ј.вј
9. Број рачуна и назив пословне банке: 8156 6100 0001 5570 108, ВЕЈЈАУЗКА
НВАНПЈБЧСА

Проценат укупне вредностијавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи
20%. Подизвођачће предмет јавне набавке извршити у делу: делатност обезбеђивања
јавног осветљења.

ПОДАЦИ 0 ПОДИЗВО'БАЧУ
1. Пословноиме подизвођача или скраћени назив:

2. Адреса седишта:
З. ПИ Б: 4. Матични број:
5. Контактособа:
6. Представникподизвођача:
7. Број телефона: 8. Е–таП:
9. Број рачунаи назив пословне банке:

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи
%. Подизвођач ће предметјавне набавке извршити у делу:

ПОДАЦИ 0 ПОДИЗВО'БАЧУ
1. Пословно име поднзвођача или скраћени назив:

2. Адреса седишта:
3. П И Б: 4. Матични број:
5. Контактособа:
6. Представникподизвођача:
7. Број телефона: 8. Е–таП:
9. Број рачунаипазив–поеловнебанке:

Проценат укупне вредностијавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи
%. Подизвођач ће предметјавне набавке извршити у делу:

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са
подизвођжи/падшвођачиш Уколико је број подшвађача већи од три, овај део обрасца треба
копирати.
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Понуду дајемо у складу са свим условима и захтевима предвиђеним Конкурсном

документацијом.

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.

Понудаобухвата све ставке наведене у обрасцу структуре цене за сваку услугу.

Укупну вредностпонуде по врстама услуга чини збир јединичнихЦена датих у обрасцу

структуре цене.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ

СТАМБЕНИХ ИПОСЛОВНИХ ЗГРАДА: 39.66639 динара без ПДВ–а.

Начин и услови плаћања за услуге одржавања и поправки стамбених и пословних

зграда:
ДПН ће услуге одржавања и поправки стамбених и пословнихзграда које су утврђене

у обрасцу структуре цене обрачунаваги и наплаћивати максимално по ценама

наведеним у обрасцу, а у складу са уговорима закљученим са корисницима услуга.

Цене услуга које нису садржане у обрасцу структуре цене, утврђује надзорни одбор

ДПН–а. ДПН може, у складу са пословном политиком, вршити услуге одржавања и

поправки зграда и по нижим ценама од цена утврђених на напред наведени начин.

Максимално цене одређене у обрасцу структуре цене важе за период од годину дана од

дана оснивањаДПН–а. Након тога, надзорни одбор ДПН–а може утврдити нове цене и

за ове услуге, у складу са пословном политиком и стањем на тржишту.

УКУТША ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕ'БИВАЊА ЈАВНОГ

ОСВЕТЊЕЊА: 588.629,00 динара без ПДВ-а.

Начин иуслови плаћања зауслуге обезбеђивања
(одржавања)јавног осветења:

ДПН ће услуге обезбеђивања јавног осветљења обрачунаваги и наплаћивати

издавањем месечних рачуна са обрачунвгим стварно изведеним радовима и утрошеним

материјалом, у складу са ценама утврђеним у обрасцу структуре цене и уговором са

надлежном градском управом. Цене услуга које нису садржане у обрасцу структуре

цене, утврђује надзорни одбор ДПН–а уз претходну сагласност
Градског већа. У случају

значајних монетарних поремећаја, који би проузроковали значајну и очигледну

несразмеру између вредности пружене услуге од стране ДПН–а и цене комуналних

услуга, као и уколико наступе друге околности које се нису могле предвидети у

тренутку његовог сачињења (значајно увећан или смањен обим послова и услуга и

слично), ДПН може да захтева од Града Новог Сада увећање или умањење цена за

пружене услуге у процедури прописаној за утврђивање цена комуналних услуга.

Осим увећања или умањења, ДПН може предложити Граду Новом Саду и

усклађивање цена са растом индекса потрошачких цена у случају континуираног

увећања или умањења индекса погрошачких цена у периоду од најмање две узастопне

године.
С обзиром да се средства за реализацију програма одржавања јавног осветљења

на територији Града Новог Сада обезбеђују у целости у буџету Града Новог Сада за

сваку годину посебно, ДПН ће бити у обавези да за набавку материјала који је

неопходан за одржавање, односно обезбеђивање јавног осветљења, спроводи поступак

јавне набавке, у складу са чланом 4.став 3. Закона о јавним набавкама, то ће надлежној

Градској управи материјал факгурисати по ценама добијеним у поступку набавке. У

периоду док ДПН не спроведе поступак јавне набавке, надлежној
Градској управи ће

материјал фактурисати по ценама из последњег уговора закљученог
између ЈКП “Стан и
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добављача којем је уговор додељен у поступку јавне набавке. Укупна вредност
обављених услуга не може прећи износ средстава предвиђених у Програму .
финансирања одређених комуналних делатности за сваку текућу годину. Јавни партнер
се обавезује да у току реализације Уговора сваке године Програмом фштансирања
одређених комуналних делатности за одржавање јавног осветљења обезбеди
минимално 60.000.ООО,00 (словима: шездесет милиона) динара, без урачунатог ПДВ.
ДПН ће сачињавати и надлежној градској управи испостављати рачуне за пружсне
комуналне услуге обезбеђивања јавног осветљења месечно, до 1О–ог у месецу за услуге
пружене у претходном месецу. Рок за плаћање је 45 (словима: четрдесет пет) дана од
дана прИЈема исправно сачињеног рачуна.

ЦЕНА ЗА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ: 0,83 динара/ш2
без ПДВ–а.

Начин иусловиплаћањаза пружањедшшичарскихуатуга:
ДПН ће димничарске услуге обрачунаваги и наплаћивати непосредно од

корисника услуга, по цени из понуде и на основу уговора који ће ДПН закључити са
ЈКП “Информатика“ Нови Сад, путем обједињене наплате, у складу са одлуком Града
којом се уређују димничарске услуге. У случају једногласно одлуке партнера, ДПН ће
моћи да организује и спроведе наплату пружених димничарских услута непосредно од
корисника тих услуга._ У случају значајних монетарних поремећаја, који би
проузроковали значајну и очигледну несразмеру између вредности пружене услуге од
стране ДПН–а и цене комуналних услуга, као и уколиконаступе друтс околности које се

·

нису могле предвидети у тренутку његовог сачињења (значајно увећан или смањен
обим послова и услуга и слично), ДПН може да захтева од Града Новог Сада увећање
или умањење цена за пружене услуге у процедури прописаној за утврђивање цена
комуналних услуга.

· Осим увећања или умањења, ДПН може предложити Граду Новом Саду и
усклађивање пена са растом индекса потрошачких цена у случају континуираног
увећава или. умањења индекса потрошачких цена у периоду од најмање две узастопне
године.

_Образац структурецене ЧИНИ саставни део 086 понуде.

Дату'м: 12.04.2018. ИМЕИ ПРЕЗИМЕОВЈШЏћЕНОГ
ЛИЦА

Место: Ноу! Бад Вагћиз 2а1сагацз1са5

%;;веште
& ,; ПОТГШС ОЧЛАШ'БЕНОГЛИЦА

Напомена: Уколико пон_1··д_1· подноси група понуђача, овај образац попуњава, оверава и потписјје
овлашћени представникгрупе понуђача ·– носилац заједничке погоде.
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9.0БРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМКАКО ДА
СЕ ПОПУНИ

Понуђач/групапонуђача РМНотни! д.о.о. Понт Бад„МУ складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у поступку

јавне набавке одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно–приватном

партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених

и/или пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских

услуга, шифрајавне набавке: ЈН 8/2018:

1) Цене за слуге одржавања :: поправки стамбених и пословних зграда

Рбр. ОПИС Јединица Цена по јед. .

мере мере у дин. без Нез: [: Јед' и:!ре
или у“ ' “д!“

1 Редовно месечно одржавање лифта ком 4271,“ 5.126,00
(сервисирање), 4–6 сгшшца
Редовно месечно одржавање лифта ком 6.836,67 8.204.00

(сервисирање),7-9 станица
Редовно месечно одржавање лифта ком 10.25333 12.304“)
(сервисирање), 10-13 станица
Редовно месечно одржавање лифта ком

.

14.526,67 17.43200
(сервисирање), 14 и више егшица

П Редовно месечно одржавање ком 3.750,00 4.500100
(сервисирање)хидрофора- хидроцола

Ш Месечио трошсовидежурнеслужбе „12 3,1 1 3,73

П,
„
Здесечно

трошкови административних Ш: 1,20 1,44

У Месечни трошкови одржавања хигијене :
(површина која се ћисти)

ш 15'74 18'89

· У! Месечно праћење рада гасне потпорним
и грејања у објекту у току грејне сезоне т2 5,00 6,00

(грејна површина)
Месечно праћење реда гасног уређаја за
спремање топле потрошио воде (грејиа 1112 3,00 3,60

површна)
УКУПНО 39.666,39 47.599,67

УН) Редовно месечно одржавање лифта обухвата:
10. Проверу исправности рада свих безбедносних уређаја а нарочито рада

безбедноснихуређаја кочнице погонског уређаја, хватачког уређаја, граничника

брзине, крајњих склопки, одбојника,врата возног окна и забраве врага возног

окна.
П.Проверу ужади или ланаца, као и других носећих средстава и њихове везе с

кабином и против тегом.
12. Проверу вуче која се остварује силом трења
13. Проверуизолације свих струјних кола и њихових веза с уземљењем.

14. Проверуприкључака на громобранску инсталаЦију.

15. Чишћењеи пошиазивање делова лифта.
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16. Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж
возног окна у оба смера, као и при пристајању. •

17. Проверу нужнихизлаза. Д
18. Проверуисправностипогонских и управљачких уређаја лифта.

УШ) Редовно месечно одржавање хидрофора–хидроцелаобухвата:
6. Провера правилностирада са подешавањем арматуре хидроуређаја (манометар,

вентил сигурности, притисна оклопна, вентил за пражњење).
7. Провера исправности рада мотора и пумпе са подешавањем биметала и

временских релеа.
8. Преглед и провера сигнализације хидроуређаја.
9. Дување ваздуха у хидро посуде или казане
10. Чишћењеи подмазивање делова хидроуређ аја

ГХ)Радовидежурне службе
7. Ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и пуштање лифта у погон под

условом да заглављивање није било узроковано кваром.
8. Шелновање инсталације водовода или грејања ако су цеви видљиве и

приступачне, односно заливање канализационе цеви.
9. Одгушење канализационецеви од уливногместа санитарног уређаја од шахта.
10. Затварање воде код хаварије водоводне, канализационе или инсталације

централног грејања ако се стандардном методом шелновање или заливања
хаварија не може привремено санирати.

1 1. Озрачивање инсталацијецентралноггрејања.
12. Интервенција у случају пожара или поплаве за искључење инсталације и

постројења.

Х) Пружање административних услуга - аналитичке евиденције
6. Вођење евиденције о уговарању, променама уговорених услова и уговорених

страна.
7. Вођење евиденције о техничкој опремљености стамбене зграде
8. Вођење евиденције о управнику стамбене заједнице и овлашћеним лицима.
9. Вођење евиденције о реализованим радним налозима, понудама и посебним

уговорима.
10. Вођење евиденције о задужењима и уплатама на име трошкова одржавања за

радове редовног месечног одржавања и радове текућег и инвестиционог
одржавања.

ХђРадови одржавања хигијене заједничких делова зграде
8. Чишћење приземља
9. Чишћење лифта
10. Чишћење око зграде 1м
11. Чишћење степеништа
12. Пајање зидова
13. Прање степеништаи целог приземља
14. Радови се обављајутри пута недељно. ђ

ХЏ) Праћење рада гасних котларницв подразумева:
2. Проверу непропусностигасне рампе и гасне инсталације у самој котларници и

спољадо сета,спрејомза детекцијуцурења гаса и гас детектором.
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Разби'ање ас алга 8 .15
радо

В,;
ф до ст дебљине, компресором извођача т 1.210,00 1_452,00

2
Разбијање армираног бетонског тротоара (платоа), машином

Ш

16 извођача радова (сечење арматуре, одбацивање бетонског 3.575,00 4.290,00
разбијеног тротоара).Ценаукључује и рад машине
Сечење бетона - асфалта до 5 ст дебљине, машином17
извођачарадова Ш 495.00 594,00

Сечење бетона – асфалта од 5 до 10 ст дебљине, машином18
извођачарадова т 660,00 792,00

Сечење бетона - асфалта. од 10 до 15спт дебљине, машином19
извођачарадова т 825,00 990,00

Поправка бетона [Остп дебљине (израда тампонског слоја, ттт2
_

20 твраца и УГРадња бетона и оплате - материјал извођача 3.135,00 3.762,00
радова)
Поправка бетона 15ст дебљине (израда тампонског слоја, то!

21 израда и уградња бетона и оплате – материјал извођача 3.905,00 4.686,00
радова)

1
Поправка армирано бетонских површина 12 ст дебљине т

22 (израда тампонског слоја, израда и уградња арматуре, бетона 3.685,00 4.422,00
и оплате – материјализвођачарадова)

2

Поправка армирано бетонских површна 16ст дебљине т
,

23 (израда тампонског слоја. израда и уградња арматуре, бетона 4.906,00„ 5.887,20
и оплате – материјализвођачарадова)

24 Рад са компресоромНаручиоца(јединична цена рада радника час 2310“) 277200по сату)

25 Превоз шута или материјала возилом извођача радова из т} 1.045300 1254“)ископа.

Ископ радних ровова за машину и помоћ приликом бушења.–
26 ручни искон земље И као за радне ровове ширине 1-2м ком 11.990,00 14.388,00

дубинедо 2м; 3 мЗ ,са одбацивањемземљеу страну

27 Машинско подбушивањемашином извођача радова пречника т 2376,00 2.851 ,20до фПОмм.Ценаукључује и рад машине.
28 Ручни ископ земље за П каква радне ровове ширине 1-2м т 1.650,00 1.980,00дубинедо 2м 1,8м3 са одбацивањемземљеу страну
29 Ручно подбушивањедо Зм дужине }: 1м дубине т 1.595,00 1.914,00
30 Ручно подбушивањепреко Зм дужине и На дубине т 1.980,00 2.376,00

31 Тврда РУСРУС цев 110х3,2мм постављена испод коловозаи т 825,00 „0,00тротоара подбушивањем
32 А · Набавкатврде РУС цеви110х3,2ммдужинедо 4м то 297,00 356,40
33 Б · Радовина постављањузаптпттне РУС цеви тп 4!3,00 495,60

34 Поправкаоштећења-зидањезида од пуне опеке у ГШМ (1:3:9) п12 159100 1.914,00
до висине 3 м

35 СатНК радникана чекању час 440,00 528,00
36 Постављање и уклањањапрепрека од упада у ров т 49,00 58,80

37 ИСПОРУКЕ, постављање И уклањање пешачких прелаза на ком 2·475,00 2.970,00
градилишту(за 10м)

2
38 Вађење бехатон коцке · одлагање у страну на погодноместо пт

379'00 45430
до поправкетротоарв

39 Постављање · враћање бехетон коцке са израдом подлоге и т2 1;196,00 1.435,20
иивелисањем

40 Вађењетурске калдрме т! 66090 792900

41 Постављање · враћање турске калдрме са набавком песка и ти2
13751“) 1.650,00

ЗЗСИПЗЊСМ

42 Ручни утовар песка у возило 1113 220,00 264,00
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43
Набавка и разастирањепеска у кабловски ров са набијањем-

набавка песка , транспорт до градилишта и транспорт

талилишнимколицима извођачадуж трасе .

1.595,00 _

1.914,00

Набавка и разасгирзње туцвника (или шљунка) у кабловски

ров са набијањем– набавка туцаника или шљунка , транспорт

до градилишта и транспорт градилишним колицима дуж

трасе .

3.190,00 3.828,00

45
ГЕОМЕХАШЖО ИСПИТИВАЊЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА

САИЗРАДОМАТЕСТА

6.996,00 8.395,20

' бетон –фабрички справљен
11.880,00 14.256,00

47 цемент
22,00 26,40

48 креч
16,00 19,20

49 шљунак
2.310,00 2.772,00

50 ' песак
ВИ 1.375,00 1.650,00

51 туцаник
ВИ 3 .080,00 3.696,00

52 гредице и даскеза оплату
ви 29.700,00 35 .640,00

53 ' опека
Е! 15,00 18,00

54

демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у

магацински простор, преспајање сгубног места
тј. довођење

.(околиних стубова) Јо у функционално стање, уређење и

електромеханишсо обезбеђење простора и заштита каблова и

прикључке плоче (све у року 12 Ч)

8 .250,00 9.900,00

55

·

Израда бетонског темеља у радионици, бетон МБЗО датих

шмензија у метрима. При изради поставити приводне РУС

цеви ф75(110)мм и дуплу "К" рачву, стубне анкере н

централну куку ф22 за транспорт и уградњу
темеља.Комплет

са израдом подлоге темеља од набијеног шљунка дебљине

10цм. Обрачун по урађеном, транспортовати и уграђеном

бетонском темељу. Димензије и облик темеља ће се за свако

сгубно место утврдити у зависности од инсталација које се

налазе у близини! Након монтаже, око темеља се сипа песак

уз избијање помоћуводе, исподпаркинта
при врху туцаник.

Димензија 0,7х0,7х1,1манкери 0,3х0,3м

ком 11.550,00 13.860,00

56

Израда бетонског темеља у радионици, бетон МБЗО датих

димензија у метрима. При изради поставити приводне РУ'С

цеви ф75(110)мм и дуплу "К" рачву, стубне аикере и

централну куку ф22 за транспорт и уградњутемеља.
Комппет

са израдом подлоге темеља од набијеног шљунка дебљине

10цм. Обрачун по урађеиом, транспоршваном и уграђеном

бетонском темељу. Димензије и облик темеља ће се за свако

стубно место утврдити у зависности од инсталација које се

налазе у близини! Након монтаже, око темава се сипа песак

уз набијање помоћу воде, испод паркинга. при врху туцаник.

Димензија 0,7х0,7х0,9мвнкери 0,3х0,3м

!СОМ 10.450,00 12.540,00
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Израда бетоистг темеља у радионици, бетон МБЗО датих
димензија у метрима При изради поставити приводне РУС
цеви ф75(110)мм и дуплу "К" рачву, стубне анкере и
централну куку 4122 за транспорт и утрадњу темеља. Комплет
са израдом подлоге темеља од набијеног шљунка дебљине

· 10цм. Обрачун по уређеном, транспортованом и уграђеном
бетонскомтемељу. Димензије и облик темеља ће се за свако57 сгубно место утврдити у зависност од инсталација које се “°“ 9·9О°·°° 11·88°:0°
налазе у близини! Након монтаже, отео темеља се сипа песак
уз избијање помоћу воде, испод паркинга при врху
туцаникдимензија 0,6х0,6х0,9манкери 0,2х0,2м

Демонтажа — разбијање постојећегбетонскогтемеља, уградња
новог темеља 0,8х0,8х1 са анке има и сви58 електромонтажнт–Е

радови,
)као

и сви гвађевински посзззећ]; твом 16'390'00 19'668'00
уградњи и уређењу површинеи враћања у првобитнотање

Поправни/исправљање постојећег темеља, исправљање
59 анкера, пратећи електромонтажнирадови, уређење површине ком 5.470,00 6.564,00

око темеља (без материјала)

Из и постизање механичке заштите каблова на60 Миће акте (са фарбањш) ком 4.488,00 5.385,60

61 Постављање постојеће механичке заштите каблова на ком 2.640,00 3.168,00постојеће анкере
62 Ревизија мреже конзума ССРО ЈО (фото - записник) ком 2.433,00 2.919,60
63 Формирањеконзумамреже ЈО · надземна ком 15.213,00 18.255,60

64 Интервенција на отклањању квара на мрежи ЈО због
ком 10.655,00 12.7136,00замршенихпроводника

65 Монтажадва одстојникана мрежиЈО ком 2.770,00 3.324,00
66 Монтажа прикључних тотемни (пар)за светиљку ком 2.770,00 3.324,00
67 Монтажаструјних стезшки (пар) ком 3.094,00 3.712,80
68 Монтажазарезне спојнице на проводнику твом 3.392,00 4.070,40
69 Замена изолаторана мрежи ЈО ком 5.119,00 6.142,80
70 Замена проводника10 на мрежиЗКБ – 1 поље твом 8.208,00 9.849,60
71 Замена проводникаЈО на мрежиА1Се · 1 поље ком 6.929,00 8.314,80
72 Замена проводи–тиха 10 на мрежи РУС – 1 поље ком 5.651,00 6.781,20
73 Формирањеконзумамреже ЈО ·подземна ком 6.379,00 7.654,80
74 Локализација деонице кабла у квару ком 4.505,00 5.406,00
75 Развезивањестуба са поновнимповезивањем ком 979,00 1.174,80
76 Идентификација–мештанакаблу (мерио возило)

·

ком 6.748,00 8.097,60
77 Мерење заштитног уземљењастуба ком 924,00 1.108,80
78 Замена уземљења стуба ком 880,00 1.056.00

79 Монтажа кабловскх папучицана крајужиле кабла (по стубу) ком 880,00 1.056,00

80 Реларација плашта кабла ком 880,00 14056,00
81 Монтажа спојнице на кабловима ЈО ком 2:937,00 З.524,40
82 Замена неисправногкабла ЈО између два стуба ком 7.183,00 8.619,60
83 Замена неисправноткаблаЈО између 'ГС и ССРО ком 5.489,00 6.586,80
84 · Прегледи увезнвање билбордана мрежу ЈО ком 3.212,00 3.854,40
85 Исшпчање билборда са мреже ЈО ком 3.272,00 3.926,40
86 Преглед и увезивање бандерола на мрежу ЈО ком 2.205,00 2.646,00
87 Ископчањеи опадање бандерола са стубова ЈО ком 2.728,00' 3.273,60

. 88 ЗаменаСТУБА ЈО 4,5т на постојећиманкерима ком !б.500,00 19.800,00
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89 Замена СТУБАЈО 9,5т на постојећиманкерима ком 17.765,00 21.318,00

90 Уградња армиранобетонскогстуба 9–1 1м ком 17.765,00 21 .3 18,00

91 Заменалире на стубу ЈО · једнокрака ком 5.225,00 6.270,00
92 Заменалире на СГУБУЈО · двокрака ком 6.501,00 7.801,20

93 Заменалире на стубу ЈО - трокрака ком 7.029,00 8.434,80

← 94 Заменасветиљке на дрвеним, бетонским,н ЧРС ком 2530,00 3.036,00

95 Заменасвегшвке на СТУБУ ЈО од 8м до 11 м ком 2.035,00 2.442,00

96 Замена светиљкена стубу Ј0 од 3,5м до 5 ,5м ком 1.661,00 1.993,20

97 Замена светиљкена фасади зграде ком 2.310,00 2.772,00

98 Заменапоклопцана стубу ЈО ком 415,00 498,00

99 Заменанзолдционеплоче ЕРС—4
·

ком 1.222,00 1.466,40

100 Замена поклопцаза светиљку на дрвеним, бетонским,н ЧРС ком 1.204,00 1.444,80

101 Заменапоклопца за светиљку на СТУБУ ЈО од 8м—1 1м ком 1.204,00 1.444,80

102 Замена поклопцаза светиљку на СТУБУ 10 од 3,5м до 5,5м ком 96200 1.154,40

103 Замена сенила за светиљкена СТУБУ ЈО 8,5м-11м ком 1.204,00 1.444,80

104 Замена сеннлв за светшвке на дрвеним,бетонским,н ЧРС ком 1.204,00 1.444,80

105 Замена сенила за светиљкена СТУБУ 10 од 3,5м до 5,5м ком 962,00 1.154,4О

106 Замена успонскогволаод КРО плоче до светиљке ком 3.245,00 3.894,00

107 Мерењезацггиптогуземљења ССРО ком 885 ,00 1.062,00

108 Уградњафото релеа ком 2.163,00 2.595,60

109 Заменафото релеа ком 1.460,00 1.752,00

110 ОжичењеНН блокаЈ0 у ТС 20–10/0,41С*Ј ком 14.579,00 17.494,80

111 ОжнчењеССРО ЈО ком 10.637,00 12.764,40

112 Замена РТК уређаја-уклопиогсата ком 4.037,00 4.844,40

113 Замена калемаза склопку ком 2.745,00 3.294,00

114 Уградњакомплиног НН блока10 у ТС 20-10/0,41(У и РО ком 22.914,00 27.496,80

115 Уградњакомплетног ССРО 10 код 13.178,00 15.813,60

116 Замена ножастихосигурала ком 746,00 895,20

117 Замена патронаосигурача – УЗ ком 484,00 580,80

118 Замена прекидача ком 2.865,00 3.438,00

119 ЗаменаразводногормараЕВ! ком 3.789,00 4.546,80

120 Замена склопке ком 2.865,00 3.438,00

121 ЗаменапостољаУЗосигурача ком 1.225,00 1.470,00

122 Замена аутоматског оснгурачау ССРОЈОили блоку ЈО ком 992,00 1.190,40

123 Заменатрополнелетнеоснгурачана НН блоку ЈО ком 7.550,00 9.060,00

124 Системсказамена сијалица ком 754,00 904,80

125 Дефекгажа кварана свегшвтш иам 1.342,00 1.610,40

126 Замена грла Е27 ком 506,00 607,20

127 Замена грла Е40 ком 506,00 607,20

128 Замена сијалице ком 1.078,00 1.293,60

129 Замена прелепојнихсправа у световни (номиљ) ком 374,00 448,80

130 Замена осигурано ФРА у све-пиши ком 159,00 190,80

131 Замена заштитногстакала ком 429,00 514,80

132 Замена · уградњааутоматскогосигурачау свешвци ком 379,00 454,80

133 Замена прелепојнесправе у стубу ЈО тм 297,00 356,40

134 Замена осигурано ФРА у стубу 30 ком 126,00 151,20

135
_
Монтажа рефлектори ком 1.897,00 2.276,40
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136 Прегледмреже ЈО ком 4.829,00 5.794,80

137 Ремонт светлим у радионици шм 1,056,00 1.267,20

13 8 Ревизија блока – слободностојећегормана ЈО ком 1.265,00 1.518,00

139 Замена постоља осш-урача-УЗ ком 1.693,00 2.031,60

140 Замена постоља осигурача –ФРА ком 715,00 858,00

141 Израда инсталахшје по фасади објеката (по рефлектору) ком 3.239,00 3.886,80

142 Ремонт рефлекхсрау радионици ком 1.045,00 1.254,00

143 Замена носача рефлеккора ком 2.871.00 3.445,20

144 Замена рефлекторе: ком 3.201,00 3.841,20

145 Манш-жупанија искључења или укључења блока 10 у ТС 20-
ком 2.501,00 100120

10/0.4 1:11

146 Маннпулацијаискључењаили укључења изводаЈО ком 1.802,00 2.162,40

147
Прање и чншчење свегшвке (кућишта, стакала и поклопца) ком 273“) 327,60

148 РефундацИЈа трошкова раскопавања (довођења раскопане ком 18.352,00 22.022“)
саобраћајне површинеу првобитностање)

Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба,
149 израда и учвршћење – заваривање темељне плоче) ОШС: ком 7.139,00 8.566,80

прематипској технологијипрераде стуба10 за ЈП ЗИГНС

150 Услуга чишћења и фарбања стубовау радионици – обрачун по т 781,00 93720
душом метру стуба

151 Услуга чишћења и фарбањистубова на лицу места · обрачун т 1.078,00 1.293,60
по дужномметру стуба

152 Сат рада за ненормиранепословеВСС рад!–хит час 1.250,00 1.500,00

153 Сат рада за ненормиранепословеВШС радника час 971 ,00 1.165,20

154 Сат рада за ненормиранепословеВК радншса час 900,00 1.080,00

155 Сатрада за ненормиранепословеССС радника час 821,00 98520

156 Сат раде. за ненормиранепословеКВ радника час 760,00 912,00

157 Сатрада за ненормиранепословеПК радника час 641 ,00 769,20
158 Сат рада за ненормиранепословеНК радника час 557,00 668,40

159 Ангажованичас вас—лава 10 час 9,00 10,80

160 Пређени пут Застава 10 1ст 52,00 62,40

161 Ангажованичас –Камион са хидрауличномплатформом час 1.075,00 1.290,00

162 Моточас ·Кацион са хидрауличномплатформом час 2.984,00 3.580,80

163 Прсђени пут -Камионса хидрауличномплатформом Кш 85,00 102,00

164 Ангажованичас ·Камионса хидрауличномрупом час 1.210,00 1.452,00

165 Мото час —Камион са хидрауличномруком час 4.876,00 5.851,20

166 Пређени пут -Камнсн са шдрауличнои руком 1сш 133,00 159,60

167 Бензински елскгрични агрегат час 660,00 792,00

У К У П Н 0 · 588.629,00 706354,80

Понуда мора да обухвати све ставке из табеле. Цене које понуђач понуди за

сваку појединачну ставку не могу бити више од цена наведених у табели датој у

поглављу Критријумиза доделу уговора. Понуђач је дужан да наведе цене по јединици
мере без ПДВ–а и са ПДВ–см, као и укупну вредностпонуде са и без ПДВ-а.
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3) Цена за димничарскеуслуге
Цена по Цена по

Р.б. Опис
Јединица јел-мере)! јад. мереу
мере дин. без дин. са

ПДВ-8 ПДВ-ои
*

т2/на

димннчарске услуге месечном 0,83 0,996
нивоу

Цена коју понуђач понуди не може бити више од износа наведеног у поглављу

Кригријуми за доделу уговора Понуђач је дужан да наведе цену по јединици мере без

ПДВ–а и саПДВ–см.

Датум: 12.04.2018. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШБЕНОГ
ЛИЦА

Место: Ноу! 8811 Багдџз ЕаКашпвшлв

} отпис онЛАшпЕног ЈШЦА

“ Х

" *_*-31

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај обрхгеац потгеагндховерава и потписује

овлашћенипредставник групе понуђача· носилац заједничкепонуде-←,_____ „
1
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