
 

 

 

 СКУПШТИНА ГРАДА 

 I Број: 463-81/17 

Датум: __.__.2020.године 

 

 

 

 

На основу члана  26. став 1. тачка 4., члана 27. став 10.  и члана 29. став 4. 

Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 , 

108/2016, 113/2017  и 95/2018 ), члана 68. а у вези са чланом 100. став 1. тачка 2. Закона 

о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 

145/2014, 83/18 и 31/19) као и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној __.__.2020. године,  доноси 

                                         

                                                             О Д Л У К У 

                   о отуђењу непокретности у јавној својини Града Ужица 

                 непосредном погодбом, по тржишној цени 

 

 

           1. Одобрава се, отуђење непокретности из јавне својине Града Ужица, 

непосредном погодбом, по тржишној цени, и то: 

- дела грађевинске парцеле бр.1 која грађевинска парцела настаје од  кат. 

парцеле бр.3204 уписане у лист непокретности бр.8482 КО Ужице, након издвајања 

њеног дела за потребе проширења регулације Царинске улице у складу са Планом 

генералне регулације Царина у Ужицу, у оквиру  аналитичких тачака 4,5,6,7,8,9,10,11 и 

12 чија укупна површина износи 5а54м2, како је  предвиђено  Геодетским елаборатом 

исправке граница за катастарске парцеле број 3204 и 3298/1 обе КО Ужице, израђеним 

од стране геодетске организације „ГЕО-РАД-ПРО“ Љиљана Новитовић пр. Ужице и 

Елаборатом геодетског обележавања израђеним од стране геодетске канцеларије                       

„ПРЕМЕР“ Данка Јањић пр. Ваљево, у површини од  25 m
2
,
  
који део је у јавној својини 

Града Ужица. 

             2. Милоје Петронијевић из Биоске, Милинко Терзић из Ужица ул. Царинска   

бр.31 и Тања Бајић из Врчина- Гроцке ул. Авалски друм бр. 26 (у даљем тексту 

подносиоци захтева), стичу право да непокретност ближе описану у тачки 1. ове 

Одлуке, а по правоснажности исте прибави у својину непосредном погодбом, по 

тржишној цени закључењем Уговора о купопродаји са Градоначелником града Ужица и 

овером истог код Јавног бележника. 

             3. Тржишна цена непокретности утврђена је у укупном износу од 400,00 еура, 

на основу одређене тржишне вредности од 16 еур/ m
2
, све у складу са Записником о 



процени вредности непокретности, број 100-464-08-104/2017 од 11.12.2017. године 

Пореске управе министарства финансија, филијала  А Ужице. 

              Подносиоци захтева, имају обавезу да пре овере Уговора о купопродаји, на име 

накнаде  за непокретност - земљиште које се отуђује из јавне својине плате износ 

утврђен од стране пореске управе, претворен у динарској противредности на дан 

исплате по средњем курсу Народне банке Србије.
 
 

             4.  Обавезу плаћања трошкова овере уговора код Јавног бележника, пореза на 

пренос апсолутних права и укњижбе предметних непокретности код Републичког 

геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице сносе подносиоци захтева. 

            5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Ужица". 

 

                                     O б р а з л о ж е њ е 

 

             Подносиоци захтева обратили су се Градској управи за урбанизам, изградњу 

и имовинско- правне послове  града Ужица Одељењу за имовинско- правне послове,  

ради  откупа 30м2 земљишта у јавној својини града Ужица, које се налази у оквиру 

кат. парцеле број 3204 КО Ужице у ул. Царинска бр.31. 

            Увидом у списе предмета ове Управе VI број 463-81/17-04, приложену и 

прибављену документацију, након спроведеног поступка, утврђено је: 

   - Да се на катастарској парцели бр. 3204 КО Ужице уписаној у лист 

непокретности број 8482 КО Ужице, поред корисника Милоја Петронијевића из 

Биоске са уделом од 176/559, Милинка Терзића из Ужица ул. Царинска бр.31 са 

уделом од 177/559 и Тање Бајић из Врчина- Гроцке ул. Авалски друм бр.26 са 

уделом од 176/559, књижи и град Ужице са правом јавне својине са уделом од 

30/559.   

- Да је Одељење за легализацију објеката при Градској управи за 

урбанизам изградњу и имовинско- правне послове града Ужица, донело обавештење 

VI бр. 357-2256/10-03 од 31.05.2017 године, у коме се наводи да стамбени и помоћни 

објекат који су уцртани у копији плана кат. парцеле бр. 3204 КО Ужице,  испуњавају 

предходне услове, предвиђене одредбом члана 8. Закона о озакоњењу објеката (“Сл. 

гласник РС“ бр. 96/15 и 83/18) а који се односе на усклађност објеката са важећим 

планским актом у погледу намене и спратности, с тим да би исти био озакоњен 

потребно је  решити имовинско- правне  односе на делу парцеле,  на којој се књижи 

Град Ужице. Такође је утврђено, на основу елабората геодетских радова, да  помоћни 

објекат једним својим делом налази на суседној катастарској парцели бр.3205 КО 

Ужице, тако да исти не може да се озакони док се не исправи граница између 

суседних  кат. парцела. 

               - Да је у вези са напред наведеним захтевом прибављено  урбанистичко 

мишљење у вези са кат. парцелом бр. 3204 КО Ужице,  од стране Градске управе за 

урбанизам изградњу и имовинско- правне послове града Ужица, Одељења за 

спровођење планова и изградњу, VI бр. 463-81/10-02 од 04.04.2019 године  у коме се 

наводи да се предметна парцела налази у обухвату ПГР "Царина" у Ужицу који 

садржи графички Прилог бр.4- План регулације површина јавне намене који предвиђа 

да се део предметне парцеле издвоји за јавну површину (јавна саобраћајна површина). 

Како није могуће откупити део који је планом предвиђен за јавно, потребно је 



издвојити површину за јавну намену и за исту умањити удео града на предметној 

парцели. У истом се каже да је то могуће урадити израдом пројекта парцелације- 

препарцелације или израдом геодетског елабората за исправку граница суседних  

парцела.  

-  Да је израђен Геодетски елаборат исправке граница за катастарске парцеле 

број 3204 и 3298/1 обе КО Ужице, од стране геодетске организације „ ГЕО-РАД-ПРО“ 

Љиљана Новитовић пр. Ужице ул. Југ Богданова бб, у циљу правилног спровођења и 

реализовања, ради формирања катастарске парцеле ради потребе проширења 

регулације Царинске улице у складу са Планом генералне регулације Царина у 

Ужицу, и у складу са чланом 68. Закона о планирању и изградњи  ( "Сл.гласник РС", 

бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 145/2014, 83/18 и 31/19) и Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичком 

планирању ("Сл.гласник РС", бр.32/9). Поред напред наведеног елабората израђен је 

од стране геодетске канцеларије „ПРЕМЕР“ Данка Јањић пр. Ваљево ул. Каменичка 

бр.3 и Елаборат геодетског обележавања за потребе исправке граница предметних 

парцела. 

Поменутим елаборатима новоформиране су  ГП1, настала од кат. парцеле бр. 

3204 КО Ужице, у оквиру аналитичко геодетских тачака 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 , 

површине (оријентационо) 5а54м2  и КП1, настала од дела кат. парцеле  бр.3204 КО 

Ужице у оквиру аналитичко геодетских тачака 1, 2, 3, 12, 11 и 10  и постојеће кат. 

парцеле бр. 3298/1 КО Ужице, површине (оријентационо) 70а03м2. Провођењем 

елабората у катастру, издвојио би се део предметне кат. парцеле за јавну саобраћајну 

површину.Укупна површина предметног простора који је предвиђен за исправку 

граница и спајање парцела је постојећа кат. парцела бр. 3298/1 КО Ужице и део кат. 

парцеле бр. 3204 КО Ужице у  површини од 0,0005ха. 

- Да је на основу достављене документације и напред наведеног 

урбанистичког мишљења Градско правобранилаштво града Ужица, актом М бр. 17/19 

од 04.10.2019 године, обавестило Градску управу за урбанизам изградњу и имовинско 

правне послове града Ужица, Одељење за имовинско правне послове да нема 

примедби на досадашњи ток поступка;   

- Да је Градоначелник града Ужица дао сагласност, II бр. 463-81/2017 -04 од 

28.10.2019 године, да  РГЗ- Служба за катастар непокретности Ужице, исправи 

границе катастарских парцела број 3204 и 3298/1 обе КО Ужице у складу са напред 

одређеним Геодетским елаборатом  и Елаборатом геодетског обележавања. 

 - Да су Милоје Петронијевић из Биоске и Милинко Терзић из Ужица ул. 

Царинска бр.31, дали изјаве на записник пред Градском управом за урбанизам 

изградњу и имовинско- правне послове града Ужица. Изјава Тање Бајић  из Гроцке 

приложена у списима премета, оверена је код Јавног бележника Јасмине Лековић 

Београд- Гроцка ул. Вучка Милићевића бр. 7а, УОП:4563-2019 од 22.10.2019 године. 

Подносиоци захтева су у изјавили да су упознати са садржином  обавештења  

Одељење за легализацију објеката при Градској управи за урбанизам изградњу и 

имовинско- правне послове града Ужица, VI бр. 357-2256/10-03 од 31.05.2017 

године,  и са тим да су израђени Елаборат геодетских радова исправке границе за  

кат. парцеле број 3204 и 3298/1 обе КО Ужице и Пројекат геодетског обележавања у 

вези са истим, чијим би се провођењем у РГЗ – Служби за катастар непокретности 

издвојио део кат . парцеле бр. 3204 КО Ужице за јавну саобраћајну површину  и са 

тим се створили услови за откуп преосталог дела предметме кат,. парцеле који је у 



јавној својини града Ужица, и на тај начин решили имовинско- правни односи у 

поступку озакоњења објекта.  У својим изјавама даље наводе да су сагласни да се 

предметни Елаборат геодетских радова проведе у РГЗ-СКН Ужице, иако се у том 

случају не може озаконити помоћни објекат изграђен на  кат парцели бр. 3204 КО 

Ужице у њиховј судржавини, већ само стамбени објекат изграђен на истој. 

- да је Пореска управа министарства финансија филијала А Ужице, 

доставила Записник о процени вредности непокретности  број 100-464-08-

104/2017I4A02 од 26.12.2017. године, којим је утврђена  тржишна вредност  дела 

катастарске парцеле број 3204 КО Ужице,  која   износи  16 еура/m
2
; 

Одредбом члана 26. став 1. тачка 4. Закона о јавној својини, предвиђено је   

да се располагањем стварима у јавној својини, у смислу овог закона, сматра између 

осталог и отуђење ствари.  

Одредбом члана 27. став 10. Закона о јавној својини, прописано је да о 

прибављању и располагању стварима у  својини јединице локалне самоуправе под 

условима одређеним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен 

у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 

Одредбом  члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица, регулисано је да 

Скупштина града, у складу са законом између осталог одлучује о отуђењу 

непокретности у јавној својини Града. 

                Одредбом члана 29. став 4. Закона о јавној својини, прописано је  да се 

непокретне ствари могу прибавити и  отуђити непосредном погодбом, али не испод 

од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности ( код 

отуђења), односно не изнад те вредности ( код прибављања), ако у конкретном 

случају то представља  једино могуће решење. 

                Одредбом члана 68. а вези  чланом 100. став 1. тачка 2. Закона о  

планирању и изградњи, прописано је да се исправка граница суседних катастарских 

парцела врши на основу елабората гедетских радова и да се у конкретом случају  

грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити  или дати у закуп непосредном 

погодбом. 

Имајући у виду овако утврђено чињенично стање, да је на основу 

приложеног елабората геодетских радова исправке граница за катастарске парцеле 

број 3204 и 3298/1 обе КО Ужице дата сагласност Градоначелника града Ужица и 

мишљење Градског правобраниоца града Ужица, да је прибављено  урбанистичко 

мишљења издато од стране Одељења за  спровођење планова и изградњу, Градске 

управе за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове града Ужица и тржишна 

вредност предметне непокретности од стране министарства финансија Ужице,  

мишљења смо да су у складу са  чланом  29. став 4. Закона о јавној својини, чланом 

68. а у вези са  чланом 100. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи, као и чл. 

60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 4/19), 

испуњени услови за отуђење непокретности - земљишта из јавне својине Града 

Ужица непосредном погодбом по тржишној цени.     

                                                                                                      

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                 

                                                                                                     Бранислав Митровић 
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PENYEJIHKA CPEIIJA
fPAN YXUIIE
f paacrco npaao6panu,rarurno
M.6poj 17l19

04.10.2019.roaune

Vxraue I

fPA.qyxuIIE
- fpaacxa ynpana aa yp6annealra,u3rpaalr,y u

I,IMOBI,IHCKO-npaBHe nOCnOBe-

-OAenene 3a npaBHe [ocJloBe-

yxI{ u E

flocrynajyhu no Barueu arry VI 6poj 463-81/17-04 oa21.09.2019. roauHe, a Ha

ocnoBy yBr.r.qa y npr4noxeHy aoxyueurauujy u MuruJreme fpaacxe ynpaBe 3a

yp6auu:av, r,r3rpaArly r4 HMoBr.rHcKo-npaBHe rrocJroBe rpaaa Vx<nua, Oae$erse sa

cnponolene rrraHoBa n r.r3rpa,qny, VI 6poj 463-81110-02 oa 04.04.2019.ro1une,

o6ageurrasaMo Bac ga neuauo npuve46u Ha aocaaaulbr.r roK flocrynr(a.
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fPA'q YXI4I]A
fpaacra ynpaaa :a yp6auusau, r.r3rpaalby

l4 I,IMOBI.IHCKO IIpaBHe nOCJIOBe

OAererue 3a LIMoBHHCKo npaBue nocJroBe

Yl6poj 463-8ll17-04
22.10.2019.rotuue

Y)KHIIE

3ATI14CHI{K

o cacnyuarry crpaHKe LrJu4 cBeaoKa, BeuraKa r.r Apyrux oco6a noje yvecreyjy y nocrynKy

orr(yna aena Kar. napqene 6poj 3204 KO VNuue, no 3axreBy flerpouujenr.rh Munoja ras

Euocxe, Tep:uh Mulunra zs Yxlrua u Bajuh Tarre r.rs Eeorpaaa, y cnojcray cyxopncHxKa r{a

npe4ueruoj Kar. napqenu, parx nerirnr43arlnje o6jerra r.rrrpalenor na rcroj. 3axres 3a orKy[
ce oAHocn Ha aeo oBe napuene r<oj r,r je y janxoj cnojunrl rpa4a yxfiqa ca yaenoM oa 30/559

aeJra, oaHocHo 3a noBprxr.rHy oa 30u' .

fl p r.r c y r H n:

Cryx6eno:rraqe:

Togopoolrh lparuqa

l. llerpouujenuh Munoje ur Bnocre,

6p.r.x.008897261

6p.rer.03 1i 5 84-701

2. Tep:r,rh Murunro I43 YxHIIa,
y:r. I-lapuHcra 6p. 3l
6p.r.x.0093 771 84

6p.ren.0311522-246

3ano.rero y 10,00 carz.

Ilourro cy oco6e xoje ce cac:rynarajy yrlo3Hare ca npeAMeroM paau Kora ce

cac:ryruaoajy, oa rie cy yreru cre4ehu ru'u*rr rr onurn noaaull:

flopo4lr.*ro, oueoo n poleno uue: flerpounjeBuh MapjaH Mrl:roje u: Euocre r'r Tepsuh

Mnryu Muluuro lls VNlIua, yn. I{apr.trcxa 6p. 31 .

Oco6e r<oja ce cacnynaejy cy npoqecHo cnoco6ue, onoMeHyre Ha Ka3I,IBaIbe ucrllHe I.t

o flocle.{uqaMa aaBana Jra)KHor HcKa3a, o caMoM npeAMeTy H apyr}rM oro,rHocrnua roje cy

oa yruqaja Ha penaBarbe crnapu ,rtajy clreaehy urjaey:

Kao cyropug.ruu ce KrrlH)KHMo Ha Kar. uapIteJIH 6p.3204 KO Vxuue, y yaenuMa oa

1761559 (Ileryowrjeor.rh Muroje), yaeo oA 1771559 (T epsuh Mn:rur<o), Bajuh 'fama u:
Beorpa4a y yae:ry oa 1761559 aena u rpar Vxuqe y yae:ry 30i559, roj r'r 4eo je y januoj

clojnurl rpaaa rr npeaMe'r' orKyna, cBe ylucalHo y npeflucy JIItcra Herlorperuocru 6p' 8482

KO VNlrrre;

Taxofe crrao yno3Hari, ca caapxrrHoM o6aseurrel6a Oae:uena 3a Jreranl.I3auujy

o6jexara rpaAa yxliua, YI 6poj 357-2256/10-03 oa 31.05.2017.roAI'rHe, y xoue ce usuely

ocraJrof HaBoAn aa crau6esu u nouohstl o6jer<ar u:rpafeHl'I Ha Kar. napu. 6p. 3204 KO



vxuue' ncryE'aBajy nperxoaHe ycr'roBe 3a o3aKorseBe npeaBulieHe qJ'raHoM g. 3axosa o
o3aKorreH,) o6jercra(.,c:r. DlacHHK l'c" 6p. 9612015) a r<oj r-r ce orHoce Ha ygoralenocr
oerjexra ca eaxehoM n.iarrcKo\'l :1oxl'veuraqHjov y rror.teAy HaMeHe 14 cnparHocrr.r;

Vrrornaru cvo ,ta je r-r:lpaf eH r.eotre l.crl4 e:ra6opar ucnapBxe rpaHr,rqa 3a KaracrapcKe
napuene 6poj 3204 u 329811, o6e KO Yx<r.rqe, oA crpaHe reoAercKe areHquje ,,fEO-pAA_
flPO" lbu;r,aHa Huxulosfih np..Vxuqe, Jyr Borrauosa ca npojer<rorv reoAercxor
o6ejrexaBaH,a 3a rrorpe6e HcnpatsKe rpaHHua Kar.. napqena 6p. 3204 u 329g/l o6e KO
Yx<uqe, llrpafen oA crpaHe reoAercKe xaHuelapuje ,, IIPEMEP.,.{aHxa Jamuh np. Ba,teno,
yr. I(ar.reHzvlca 6p. 3.. vajzv 6u ce nponolerbeM y (aracrpy rl3aBojuo Aeo npeAMerHe
napuene 3a jaBHy cao6pahajHy noBprnr.rHy a caMvM 6r-r ce crer<,rr.r ycJtoBrr 3a orKyn
npcocra-rof .4eJra Kar. napq. roju je y.iannoj cnojuuu rpaAa Yxuqa, u ua raj nauuu peur{Jrr,r
r'TMoBHHCKO rrpaBHe o.qHoce y nocryrrKy o3aKorserba crau6esor o6jer<ra. Tarole cuo
calJracHr',r aa ce [poBeae HaBeAeHH feOgercxu e,ra60par ucnpaBKe fpaHnqa 3a npeaMerHe
Kar. rapuejre, oIHocHo :a r<.n.6p. 3204 u 3298/l o6e KO VNr.rqe y pf3 CKH VNaqe, u
yrro3Haru cMo aa ce caMuM IlrM He MOXe O3ar(OHHTr.r nOuohulr o6jeKar- rapaNa xoju ce
Harla3r-{ Ha x.n.6p. 3204 Ko vxurre. Ha KoM o6jer(ry cMo ynr4caHH lru. flerpourajenuh Mzroje
u 'l-ep3nh Mn,rnxo. Kao rtpaxaouu rao n liajr-rh'l-as,a u: Eeorpa,ra, eeh caMo crau6euu
o6.jeKar r.rjrpaberr ua uc.r.o.j napuenH.

3anpuieno y 10,30 carr.r

Crpauxa:

.{erporr uj err.r h ffi ,roj e
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I43JABA

Y gesu ca nocry[RoM r<oju je y ror(y npeA Ynparou :a yp6axa:av, l€rpar*y r.r

r,rMoBrrHcKo npaBHe nociroBe, Ogeneneu 3a r{MoBr.rHcKo [paBHe rrocJ'toBe rpaga Vxuqa, xoju
ce oAHocr{ Ha orryn ,{era Kar. napu. 6p. 3204 KO Yxaqe, rcojx je y jaeHoj coojnun rpa4a

Yxuqa no :axrery Mlr.noja flerponujenrh, Tep:uh Mzluxna u uene, Eajzh Ta*e, VI 6poj
463-8lll'7-04, paar.r perxaBarsa r4MoBHHcKr,rx oaHoca ca rpa.{ou Yxuueu Ha npe.{MerHoj

Kar.napueJll{ }r o:axo*erra o6jexara na ncroj, r3jaBJbyjeM creAehe:

- Aa caM cyKopHcHr{K Ha Kar.rrapqerrx 6p. 3204 KO Yxuqe y yAerry oa 116/559, xao u
llerponujernh Mu:roje y yterry 1761559, Tep:uh Mn:rnrro y yg:eny oa 1771559 H rpal,
Yxnqe y y.lery ol 30/559 aera. xojN 4eoje yjaauoj ceojr.lrr rpaAa, cBe yrlrcaHo y npenlrcy

nncra Heno(pernocru 6p. 8482 KO Yxlrqe;
- .[a caM HacrreAHnM pe[eH,eM 6poj 0.312107 oBepenr.rM npe,q Oururr]HcxlM cy.[oM y

Yxurly gana 05.07.2007.ro1sue, a no cropa3yMy N:r*lefy ocr:urux HacJre.qur.rKa, H3a noK.

Pagneojveuh ,Iby6oruupa 6uo. r.r: Yxuua, r:acneAuna 4eo cralr6exor o6jexra u Aeo rapaxe
(ojLI cy H3rpabeHlr Ha Kar. napqaru 6poj 3204 KO Yxnqe, cre ynucaHo y rrncry
HenoKperHocrH 6p. 8482 KO Vxuqe;
- ra caM yno3Hara ca caApxHHoM o6aBeurerLa OAe:rsEa:a reraan:aqujy o6jeKara rpaAa

Yxvqa, VI 6poj 357 -2256/10-03 oa 3l.05.20l7.roALIHe, y xoue ce nsrvrefy ocrarror HaBo.{u

Aa crav6esu v nolrohnu o6jeKar [3fpabeHr.r Ha Kar. napq. 6p. 3204 KO Yxnqe, ucny*arajy
nperxoAHe ycJroBe 3a o3aKonerre npe4unleue qnaHoM 8. 3arona o o3aKorbersy o6jexra(,,Cn.

r.nacuux PC" 6p.9612015) a xoju ce olrHoce Ha ycKlabeuocr o6jeroa ca gaxeho\,r nJraHcKoM

AoKyMeHTarIlrjoM y norreAy HaMeHe n cnparrrocrr.r;

- aa caM yno3Hara ca rHM Aa je urpalen reoaercKH e.na6opar McnapBKe rpaHr.rrla 3a

Karacrapcre naprlere 6poj 3204 u 329811, o6e KO Vxuqe, o.[ crpaHe reoaercKe areuunje

,,|EO-PA.4-IIPO" -Ibu,'raua Hururoesh np.,Yx<u!e, Jyr Soraauoea ca npo.jcrror'r

reoAercKor o6enexaBarr,a 3a norpe6e ucnpaare rpanHqa Kar. napuera 6p. 3204 u 3298i1 o6e

KO Yxnqe, uspalea oa crpaHe reorercKe KaHueJrapuje ,, IIPEMEP" flaHra Janui np.

Ba;reeo, y;r. Karlennqxa 6p. 3., vujuu 6u ce npoeofe*eM y Pf3 CKH Yxlate u:Agojno.[eo
npeaMe'rHe naprrere 3a jaBHy cao6pahajny rroBprrr.rHy a caMHM rr.rM 6u ce crernn ycJroBr, 3a

orryrr npeocranor Aena Kar. napu. Koju je y jaaxoj caojruu rpaga YNlrqa, r.r na raj uavnn
pelxr,rJrll LrMoBuHc(o npaBHe oaHoce y locrynKy o3aKorLeEa craM6eHor o6jeKral

,[a caM cafJracHa aa ce npoBeAe HaBeaeHr.,r feoaercxu ena6opar HcnpaBKe rpaH[ua 3a

rpeAMerHe Kar. naprlerre, o.tHocHo sa r.n.6p. 3204 u 3298/1 o6e KO y)Knqe y PI'3 CKH
Yxzue, n yno3Hara caM Aa ce y ror.a c:ryvajy lre Moxe o3aKoHlrrrr loMohHLI o6jeKar- rapaDtta

xojr.r ce narruu ua x.n.6p. 3204 KO Yxmre, sa xou o6jexry cy ynrcaHrr,(ao ApDKaoIIfi,

Ilerponujerui Mlrloje ra Tep:uh Mr.uunxo n ja, Eajuh Tana, eeh cauo cran6enr.r o6jerar
n:rpaleH ua ucrol napueJrr.r.

Croasxa:

O * l,1t' I lt lr4
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Perry6rura Cp6uja

JABHH EEJIDKHI,IK

Jacuuua JIer<onrzh

Eeorpag - fpoqxa
Byvra Mrruhenuha 7a

Iloraplyje ce sa je:

1. Tarra Bajrh, polen/a tana 25.07.1974. (lsatecer neror jyla xlubaAy AeBercro

ceAaMgecer qerspre), ca npe6urarurureu Ha aApecfi: BpqI4H, ABancKn lpyu 6poj 026

(AraAecer ruecr), y npncycrny jaruor 6ere:rsxxa cnojepyvno uornucao/na osy

xcIIpaBy,
hgeHrrrer logHocr4orla r4cnpaBe yrrplen je yBr.rAoM y nIarIHy Kapry LI3Aar oA crpaHe

nC |POUKA, Aar{a 08.12.2012 ca 6pojerr,r 004158637.

I4cnpana crpanKe, Harrucana rorunjyrepcrzu rrrraM[ar{eM ua I (jegHoj) crpanu/e,

oBepeHa je y 1 (iegan) npuuepax/xa aa norpe6e crpanKe, a 1 (jeqau) oBepen

npuMepaK, ocraje rog nocrynajyher jasnor 6erexuuxa,

Jaanu 6erexnrar oBepoM oBe r4cnpaBe norapfyje flornl]c crpaHKe 14 He oAroBapa 3a

calpxr.rHy r{c npaBe. -------
Harnaaa 3a oBepy 1 (jelau) upr4MepKa nan.nahena je y yKynHoM risHocy oq 360,00

(rpncra rxe3Aecer gr{Hapa) ca ypaqynarrM fIIIB-orrr Ha ocuoBy qnaxa 21, rapuQnor

6poja 8 Janno6ererKHr.rirKe rapnrpe.

JABHI.I EENEXHI.IK

Jaclu.rua Jlexoszh
Eeorpag - fpoqra
Byvra Mlrnnhenuha 7a

3a jannor 6elexnura
Janno6erexHnqKIr
npxnpaBHr.rK
Kcenrja Jaxronzh
6poj peuetra: IV-6-
4686i2019
og 07.06.2019 ros.

VOII:4653-2019
.[aua 22.10.2019. (AnaAecer gpyror orro6pa gre

xr.rJbaAe Aesernaecre) ro[]lne, y 13:21 (Tpunaecr
qacoBa Ir aBaaeceT JeaaH Mr.{HyT ),
y Eeorpagy, oBepeno y 1 fiegan) npznepar/xa aa

norpe6e crparKe.

,,

VOII:4653-2019
crpaua 1 ( jeqaH )

I
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PENYEJII4KA CPEHJA

M I,IHHCTAPCTBO OI4H AHCI4JA
NOPECKA YNPABA

OunHjala Vxrue
Bpoj : I 00-464-08 - | 04/20 17 -14 A02

[anyu:26.12.2017. ro4.
vxr4uE

TPAAY)I(I,IUE
fpaacra ynpara sa yp6aHHsau, rl3rpaAlby H

T4MOBITHCKO npaBHe nOCJTOBe

-Oaene*,e 3a rrpaBHe nocJroBe-

Ilpearuer: ,{ocraoa sanncHuKa o npoqeHI rpxuttrHe BpeaHocru HenoxperHocr]r

V seglr ca BauHM 3axreBoM Vl 6poj 463-81/17-04 o1,24.11.2017. roasue, gocraur,auo Bau y
npnJror-y oBor aKra 3anncHux o npoqeHn rpxurxHe BpeaHocrr.r HenoKperHocrx 6poj 100-464-08-

104/2017 ol | 1.12.2017. roAnHe rojuu je y,repfeHa rpxluuHa BpeAHocr HenoKperHocru, 11 ro aerta

30/559 rar. napuene 6poj 3204 KO Vxlrue, noBpur]'rHe 30 rvr2, ynncaHa y Jlncr uenorpelHocru 6poj

8482 KO VNuue.

a



Peny6,rnxa Cp6Hja

Mr.r Hlcrapcreo tf H HaHcuja

[|opecra ynpaea

@n:rujana A Yxnue
100-464-08-104/20t7

Yxuue

3AIII{CHI4K

CaqurueH rcaa 11.12,2017. roAnHe oA crpaue flopecre ynpaBe Onnnjane A Vxrue,
xoja eogu nocrynaK yrepfnaarua rpxurxHe BpeaHocru HenoKperHocru no raxreny fpa4a

Yxnqa, fpa4cre ynpaBe 3a yp6aHlr3aM, lr3rpa.q$y u r.rMoBl.IHcKo npaBHe nocnoBe rpaaa

Vxnua, Oaeruen a 3a npaBHe nocrroBe, VI 6poj 463-8/17-04 o,q 23.1 1.2017. roAnue r ro aerla

KaracrapcKe napuene 6poj 3204 KO Yxuqe, ca yae.nou 30/559, noBplll4He 30 lt2 Ha norecy

yrnqa L[apuHcra 31, a xojn ce H.ua3u yjaaxor caojxHu fpaAa Vxr,rqa.

9,raHosr.r xovucuje l. AHre,rnHa Jeeroeuh,

2. Panro JItlcuqnh,

3. Epanra Tovlrh.

Vara!aj y n pncycrsyje Bra4uut.rp ArceHrnjeenh, f pagcxa ynpaea Vxraqe.

Ilo Htopureuou yanlajy Ha nrqy Mecra )T BpbeHo je creaehe:

HAJIA3

flpe4uer npoueHe npeAcraBJba HenoKperHocr - rpaAcro rpafeanucro 3eMJblllrre H

ro aeo 30i559 KaracrapcKe napue.ne 6poj 3204 KO Vxxqe, noepurnne 30 r*r2 Ha aApecn

I{apr.rHcrca 3l, yxynne floBptxltHe 559 u2, no xa'lutly xopuuheba 14 (aracrapcKoj x.nacl

o3HaqeHa Kao 3eMJbnure noa 3rpaaoM - o6jercronr noBprxuHe 148 u2 u 5 | u2 n :eu,uurre

1': 3rpaAy - o6jercar noBplll{He 360 u2, ynucana y Jlucr HenorperHocrrz 6poj 8482 KO

Vxuue.
Vsuao[,r Ha nnuy Mecra yrapfeno je Aa ce napqela roja npeacraBJba llpeAMer

npoueHe Hana3n y VxHuy, sa IIapHHrr, y y.nr.rqu l{apnHcKa, rlo3lluuoHupaHa ca JIeBe cTpaHe

yn ue Koa 6poja 31. fiapuela aeryje auperruo y3 yn]ruy h sara3 ce y HttBoy yrnrle. Ha

napqen[ nocroju o6jexar 6poj | - y B. nncry HenoKperHocrn ynncaH Kao nopoAlrqHa

cran6eua 3rpa,qa H o6jerar 6poj 2 - ynacat Kao rapaxa, a roju o6jexru ce Ha!'ra3e y

ApxaB Hlr <fr:nlrnx nuua. re napuena noceayje raut[pacrpyrrypHe npllKJbyqKe u ypefeua

je y $ynruuju nocrojehNx o6jeKara Ha rtoj. Tepex Ha KoMe ce ualaaN napue:ra je y xarn6y

rojH je y naAy rpeMa ynnun.
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Bpol r| ,'laryM
npaBocHaxnor
pelxc6a

100-436-03-

00805/20 | 5-01 oa

29.05.201 5.roaNHe

100-436-03-

1385/2015 oa

16.07.2015. roarne

100-436-03-

02715..12017-01 oA

2 | .l I .201 7. roaraue

I Ift.tvrr ttp,trtcta fpaacxo
fDab.3eMJbHure

I-paacxo

rDah.3ent Jb14 ure
fpaacro
rDan,3eMJbhutre

rrcero. K() Yxnrte YxHrle Yxx|Ie

Jrrrra tl 5n. Itll Orre liponrh 6poi 43 Hcuatt,nrra 6rni 183 llcMabr{ha 6poi l35a

I l()hf\l||rt|ra 93314= 233.25 u2 412 v? 3l'1/3= 105-6'l \12

ctrp,t I

rr'lIflJ rpa.llLc

K\.rt \ fa. K.'aca

:lcNt_rhli n il

!'rrrpicHa rpr(.
npc.trocr1;tur/trtr
\t_

l0 e)pa/M2 l8 e]-pa/M2 17 -5 cypalu2

Konruo,rja je Ha ocHoBy noAaraKa o rpxnlxHoj BpeAHocrH yrBpbeHoj

ItpaBltOCHa)t\H M peuelblrN{a llOpeCre ynpaBe 3a npON4eT LlCTl.lX l.lJll{ CJrI.{qHflX HenoKpeTHOCTH

't 
To:

trpollcHl-lra BpeaHocT HenoKpeTHocrH Ha cneaehn Haql4H:

- rpxn Ha BpeaHocr aena KaracrapcKe rapqere 6poj 3204 KO Vxuqe, yreplena

-ic y n:lHocy ol 1.913, 98 lnnapa/u2, uro npepaqyHaro npeMa cpealbeM Kypcy

HBC xa aau rrpouene (rypcHa ,rncra 6poj 238, le = 119,6237 auHapa) r3Hocu

16,00 eyp/w2.

Ilpnrarou yrBpbnBaba rpxHUHe BpeaHocrr.r aena KaracrapcKe napuene 6poj 3204

KO VNnue. Korrrr.rcNja oBe Ou,'rlrja,re je qeHnla cBe KapaKTepucrttKe HaBeaeHe

HenoKpelHocTH - nonoxaj. KoHoHrypaurjy repeHa- onpeMJbeHocr napuejre, noBplxl,IHy,

r\|o|yhHocT nprna3a napueJrlr, r'roryhy HaMeHy, Bpcry 3eNrJbl4uTa H KaTacrapcKy Kracy.

V cr,raay ca H3BpueHoM npoueHoM flopecxa ynpaBa @liJrnjaJra A yxnqe yrBpDyje

rpxHtr[ry BpeaHocr He oKperHocTrj - rpaacKor rpabeB]rHcKor 3eM!'r'r4ura! aena KaracrapcKe

rrapuene 6poj 3204, norp[rraHe 30 v2, y yrHuh Llapr4HcKa Ko.ia je ynr.rcaHa y ract
uerfoxpelHocrH 6poj 8482 KO Yxr.rue y yKyrHoM A3uocy 57.419.40 arHapa.

I

2

3



Peny6rrxa Cp6Nja

TPAACKA YNPABA

34 vPEAHt43AM, 143f PMFbv

14 14MOBhHCKO-NPABHE NOC,NOBE

O4ereroe ea cnpoaolerse n.naHoBa I h3rpaA[by

Vl Spoj 463-81/10 -02

04.04.2019.roa.

Yxxqe

oAE.rbEFbE 3A nPABHE nOC.nOBE

l-lPEAM ET; Vp6axrcrravxo Mr4nlrbelbe

AocraBxrl4:

HacnoBy

y npeAMer

OBAE

yBr4AoM y nfP "l-laphHa"y Vxnqy y vujeru je o6yxeary npeAMerHa napqena Ha

xojoj ce naaase o6jexrn rojn cy npeAMer o3axorbe6a ycraHoB/beHo je cae4ehe :

nnaH reHepanHe peryaaquje "l-laprxa" y yxxqy ca4pxr rpaQ. flprnor 6p. 4 -
flnax perynar.p,rje noBpurhHa jaane xamexe Kojr4M je npe4araleuo Aa ce Aeo npeAMerHe

napqene utgeojn sa jaaxy noBpurhHy fiaexa cao6pahajxa noapu.rrHa). faqxe 4L7L, t777
A L778 oApeiyjy perynaqhoHy nu{ujy na npe4merxoj napqenr4, na xnje moryhe

orKynxrh 4eo xojr,r je flaaxom npe4ar,rfex 3a jaBHy HaMeHy. florpe6ro je nzgaojuru

noBpr.ur4Hy 3a jaBHy HaMeHy u 3a hcry yMalbxrh yAeo rpaAa xa npe4uerxoj napqenh.

flpr rorue ysern y o6sr,rp cMepHxqe t,t3 n/raHa no xojrarvra je moryhe oaaxoruerue o6jexara

Kojh cy npeu/r!4 perynaqxoHy annnjy, a xncy uarpatlexu Ha nocrojehoj, $axrrvxoj
cao6pahajuoj noBpurxHx xoja je nnaxom npe4arlexa 3a npouxpelbe.

Oao je rvroryhe n3paAoM npojexra napqeraqrje-n pen apqenaqvrje AnA A3paAoM

reoAercKor ena6opara 3a !4cnpaBKy rpaHxqa cyceAHxx napr{ena.

V npnaory: UJBo.A A3 flaaxa ca raqKaMa peryraqxje

1.

2.

PyxoBoAr,rnaq oAerberba

Ahnr.hHlK. apx. Mr4naHxo gyxoilntl

r\\ -l .--.t
\)"\ .._\S,- \rJ
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Tavre peryaaqrje:

1777 7408773,27

1778 7408787,62

4L7r 7408769,92

4858197,65

48s8209

4858193,52



Ieny6mxa Cp64fa
r"AAylKr{uE
I-'paAorira yrlpapa 9a yp6aamau, wrpaar,y
s E[oBISCXo trpA8Se nocroBe
Ogencee sa lera.luoqnjy o6jet<ar.a

\I6poj 157-225611G03*
3l .05.2017.ro.al€e
Yxaue

11 t srr zan

TEP3IdNMfiJTEHKO
YEOMI,IP

IIPE(ME]I: o6aseurreb€ o xoryhnocru u

yxtauE
Yt. IlapE{cxa 6p.3 I

yc,rroBlMa 3i o3ucorerre o6Jema

Y resn ca Bmrrv saxrepo!,r rojn je raaeaen rog ore ynpaae nol vI 6poj i57-2256/10-03, a
Kojs ce opHoc, Ha o3axorr€Ee sraufenor n ror,robgor o6jercr4 o6aseurraaauo Bac 4a je yauroM y
aoryuet'raurjy Kojy ct€ y oBoM rrocrytrl(y Ao caAa AocraaanH, yrnpfexo aa ra napuenn nocro.l.
crraM6errH s nouollnn o$exar, rojn ey eBnae]|rnpastr (gprauu) y rpaeurrxoj 6arn x"rucrpa
Hetro[pcrsocf,tr, qlgcclro yr44aqu y ronqly nnana ua;luela 6poj 3204 KO Vltorqe.

IUro g1av9 trperxorEr{x yorora xoje npemr$a 'rnas 8. 3aftoqa o o3aro*€r6y o6jexara
(<c*macnnx Pcr, 6p.96/2015), a rojn ce onnoee ua ycrualenocr o$erara ca ra:r<ehsru nnagcxnu
at(mM y :lgrrerry sar{ene u cnpgnrocina, yrrp$exo je .{a Bauu o6jexs $cqyrbaBajy yuone sa
o3axonene rro rou rrrrzuby c ruM rnro je nmpedno ncrrymrru u clelehe:

_ - O6upou na jo pnp$eHo .aa ce Ha rpeErqruoj napqerg &!Lr{xq Kao cyE acrnx fi r}aJt
Vrrtrqe, neorxo.4ro jela ce [pBo peure r{rdogrncxu otrtrocU, rj, aa ca rpa4ou yxsul pgrumg nlrrc5g
3ar(yra r r{ Ky olsEe rbo.roBor p€annor y4ena oA 30/SS9 tt na napqenl{.

Taxo-lF ie j"rBpDelro, Ha ocsoBy reorercrrcr'cnrrMt(4 ,a c.a qperMefi r rrovohuu oojerat
jexruu erojmr ,qenoM Hana3[ n aa cycegxoj Kar.rrapqenr 6p.3205, TaI(o .qa naTll He Moxe 6xrx
npeaMgr o3a(olrer6a cle Aol( ce Ile ucnlraBn rpaunua Buesy Baue x naae4eng cyc€tFe rrapuore.

- - Pox sa gocraanrarre rpa:(eHe troKj'MerTaruje je 30 ,qa{a oA gana nprjeua oror o6aneurerba.
Yro:urxo acT y ne.IosnrBure y ocrasEeuou poxy, olaj opmn lte aarury.*orrl ogdaqrn Baltr: 3arleB 3a
osaronere o6jerera.

3a caenoipe6ue nnrpopvaquje uoxeft ce o6parzru ea rene{} oH 03ll 590-l7z ;031/ 5:gz 404-

,qOCl]ABJIITI,I:

I . Haclonv
z.y rrye4Met
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ENYE"bifi(A CPBHJA
ErrvE)rlgIKI{ TEoAETCKT{ 3ABOA
tyxfa 3a KaTrcrap H€noKpeTHocT[ ytNuqe

ooj: 953-U2016-505

rryu 1)4,...05...2016.

Bpoj n{crr Hetrorpet"oc.".........8482-,................

A
C

KOIII,IJA TIJIAHA

Paruepa 1: 
=!@Q=

Karacrepcrca napuerre 6poj .....-......3.204 . ....

'trf,ja trnaEe je BepEa prAf,oH opf,r'nEsry xaracrapcKor trnaf,a
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rnyErn4Kn cPEHJfl
]NYEJ]HqKI4 |EOJIETCK4 3RBON
t]Y}l(6R 3R KRTHCTAP HENOXPETHOCTI4 YXI4UE

toj ':953-1/2416-SAs
ruyn : 09. 05. 2@16
:eme:@8:18:53

rIPErITAC

11 rJ e -ru a. H er Ci o k ;> e i!. r{ o e U. \J

K. O. : JzXHUE

Caapxaj nucula HeuokpelxHoclxu

6po j: e48Z

H JlUCul

E nucur
B nuc0
B nuclu
I jucllt
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^inh.u^ 

1

|!/uPcrrld
4uuPonq

cupaHa Hena
-fin-u^ 1



R - I||,|cT ll0nflIlil 0 3tl.llltllTv
CTPflltfl: 1

5P0J IlttCTR t|ttl0l0ETH0CTll: 8482 lhtiaclapci<a oIufiuna : Wll[

Ilolec unu ynu[a

u kyhttu 6poj

lla,ruu lopuqhena u

ka[ac[apcka kmca

Ilobpwua ,xa afi
lhEacnapcku

iiprron hcla 3ett"u$a

f pncko rpfebuncko aenu.qfl e

pnclo rpalebuucko oero4ae

pnclo rpalebuncko aemuqie

3t$[txTE non

3til[t{rTE n0[
|lRPl{HC}(R

|lRPIIHCIG 3n$r,tlllt v3 3ruRnv - 06Jtl{RT

YKYII l|O:

iorBHa

:18:4? 09.05.2016

tl



6P0J IlllCTR Htfl0XP[TH0CTll: 8482

6 nilcT - fl0nfrui 0 ||0ct40|]y flPeBfl HR 3ElififitilTy

Kaurac[apcka ouq[uHa: Ytil{lIE

CTPfl||fr:1

une jenuor o! ponu0ena, Upe6ubanu_lxule u anpeca,

onnocno rasub, cenu_u[e u anpeca

( Jl,{5f :1512938790048)

(Jll6l':07157983)

Bpc[a

Ipaba

Peuy6nuka Cp6uja

lETP0HllJEBilh Mi{ll0Jt (MRPJRH), yl+l[t, IIRPI1HCXR 31 (Jltl5f:071293?790015)

?e[y6nuka Cp6uja

Im3fin l,l|ilIIl{HK0 0,{ilJlyH), yxll4l-l!, 
[RPllHClfi y

-Pfln yffi{uE, yt{l.luL, nilMTPtlJR Tyu0Bilfin 5i

llpabo kopu_uhena

flpabo kopuqhena

Cbojuna

Ilpabo kopu_uhena

lpxabHa

I^t,,^

177fr59

30459

reuy6nuka Cp6uja

ifiJllh TRIIR (PflnililR), BPqll|I-fPOl'l}(R, RBRIICI(Ii IPYM 26 (JllDl':250?9?47S5021)

* HauoneHa

08:18:49 09.05.2016



B IIfiCT - '1.m0 : fiota[u o 3rpanana u apyrum rpatebuHckum o6jek0um u Hocuouuna upaba Ha 6ufla

BP0J IlllCTfl Htll0KPETH0CTll: 8482 l{adacdapcka olq0uHa: $ll{llt

CTPfHfl:1

ilobp-u.

lhpuc.

flnpeca o6jekfia Hocunau Upaba Ha o6jek0y

|]RPI4I|CI(R 31 lPfrflI|n[: tltTP0HllJtBl4fi l,lilll0Jt

04RPJRtl), yt{il|]t, llRPlil1C}(R 31

( Jl't5l : 0712937790015)

lPlllffllflll: TEP3llh l,4llJlilHK0 (MllllyH),

IRPIiHCI$ 31

I]RPI,JHC}(R

( Jll6l- : 151 2938790048)

lPllffIle[: EflJl,lh TffllR (Pflll,l|tlfi),

BPIIIIl|-IPOllIfi, RBRJIC}{il NPYiI 26

(JME|:2507974?95021)

lPlllff IlRll: llETPOHlJIBllI Mllll0Jt

0.tflPJffH), y[}juE, llRPil|lC]{R 3'1

(Jl'|6f:07129?790015)

: TEP3I{fi il}lllllHX0 (M{llVH),

vtillut, IIRPI4HCK0 31

( Jl'lEf :'1512938790048)

: 6eJffi Tfllifl (Pflnllifl),

BPqfil|-t-PoUl{R, RBflIl0ru nPyil 26

( JIlEl:2507974795021 )

Bpc[a

Upaba

6poj

uapuene

[laquH

kopuuhe$a

u uasub

o6jekfia

6poj e[am

*l*l*l*
06um

Yoena

llpabnu

cUaUyc

o6jek[a

clian6eua

3fpaaa

06nuk

cbojuHe

npxanau

llpuba[Ha

3ajenuuvku06jekaI

u3rpaDeH

3a rPanBy

jeka0

usrpafen

0006peha

3a fpaflby

nprcnau

llpubanrHa

npxanau

flpubauna

npxanau

IlpubaruHa

lpxanau

Ilpuba[rn

npxamu

llpuba[ua

3ajeanurku

3ajennuvku

3ajeoruvku

3ajeoluvku

Hasub yruue,

Haceoe unu Uo[ec

u kyhHu 6poj

llpesure, urn, ure jenHor ponurlena,

lpe6ubanuurue u anpeca, otHocHo

Hasub cenuqrna u anpeca

x HauomeHa:

08:18:51 09.05.2016



6P0J III'lCTfl HEII0KPETH0CTII: 8482

I llllCl - floaauu o uepefiuma u orpaHuqenuma

Ka0acrnapcka olqOuna: YffilllE

CTPeHfl: '1

6poj

uapuene

spojl6pj
3rp. lYnasa

EPoj

0oce6.

[9na

Ha'ruH kopuqhena

uoce6uor cena

o6jektna

0uuc ureperla onHocHo ofpaHut{eba

Bpcda [epeda, o[HocHo orpaHut]eha u Uo[auu o nuuy

ira koje ce urepelll onnocHo orpaHuqe$e otHocu

06jekaur usrpafeH 6es nosbone

|IPRBO IOIIII,IBOT|IOI YIIII1BRIIfl II HECI1ETRHOI CTR||OBR|{R Y IOPI4CT

nar:rym

yuuca Ipajane

3294
g?.92.2811

08.05.2015

}(0Bt4[]{E ]13 vx04l]fl ,lIRPilHCl(R 5P.31.

jeka[ usrpaier 6es nosbone .02.2011

NOI0,IEOTHOI YIiII4BRIIR 14 IiTC}{ETR}IOI CTR|]OBflIIR Y IOPIICT 08.05.20'rs

Penm0JqEBlln K0Billl}{E t'13 vrill4|'lfl,llfiPl4Hci(R 5P.31.

x Hauonreta:

08:18:53 09.05.2016
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JMB|/ III4E

6zzo crc.-

a./A.,t4c (u5a" 1 '
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a6.f en #8l-

JIoxa,rny aAMuurrcrparrrBny raxcy:
7 42241843-03 ca MoreJroM rr rlo3r.rBoM

rarca [pulra.naq: fpaA Vrclqe

y r.r3Hocy ot 290,00 t Hapa, 'rr,narurr4 Ha paqyH 6po.i 840-

ua 6poj 89-100 Cnpxa 4o:narce: Jloranna aAMHHrrcrparHBHa

A4peca


