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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем 

директора Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 56-01/165-4 

од 25.02.2016. године припремила је дана 02.03.2016. године 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова у отовреном поступку – конзерваторски радови  

на споменику НОБ-а у Мачванској Митровици  

ЈНМВ број 1.3.6/2016 (интерни број ЈН-Р-06) 

 

Предмет: Информација о исправци текста у Конкурсној документацији за јавну набавку 

радова у отвореном поступку објављене на Порталу јавних набавки и на интернет 

страни Наручиоца дана 22.02.2016. године у следећем: 

1. У конкурсној документацији од 19.02.2016. године на страни 5 у 3)1) врста техничке 

карактеристике (спецификације) и на страни 51 ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ мења 

се позиција Б/4  тако да гласи  

4. Демонтажа две оштећене камене плоче са постамента споменика, те израда 

нових плоча од белог мермера дебљине 2 цм идентичних димензија 

(100/55цм) као демонтиране плоче текстом изведеним машинском куцањем 

слова фонта ариал.  

Текст прве плоче: 

СЛАВА ПАЛИМ БОРЦИМА и ЖРТВАМА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

ПАЛИ БОРЦИ: 

Андоновић Сретен                              

Андоновић Лазар 

Андријевић Тодор 

Богуновић Милан  

Богуновић Душан 

Богуновић Никола 

Вученић Жарко 

Војимировић Стеван 

Вулети Маринко 

Герлић Бранко 

Гас Јосип 

Дамјановић Светислав 

Мијатовић Живорад 

Николић Жарко 

Настић Лепосава 

Обрадовић Живомир 

Петровић Бошко 

Рагуш Слободан 

Сремчевић Мијодраг 

Спасојевић Милорад 

Спасојевић Љубица 

Спасојевић Момчило 

Савић Станко 

Стевановић Бранислав 

Станисављевић Јован 

Трифуновић Момчило 

 

 

текст друге плоче: 

ПАЛИ БОРЦИ: 

Чулибрк Никола 

Чулибрк Богдан 

Чулибрк Живко 

Чулибрк Богољуб 

Штрбачки Томислав 

Лазаревић Нада 

ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА: 

Владисављевић Драгољуб Марковић Петар 
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Јолић Душан 

Живановић Милорад 

Иванковић Вукосава 

Коруновић Спасоје 

Чупић Стојана борац 

Милеуснић Сретен 

Николић Тихомир 

Лолић Михајло 

Стефановић Душан 

Теодоровић Стеван 

Шашић Богољуб 

Шашић Сретен борац 

Савез бораца Н.О.Р. уз помоћ бродоградилишта  

29-XI-1955 г. Мачванска Митровица 

 

Искуцана слова обојити црном бојом а укупну површину мермерне плоче 

премазати силиконским водонепропусним премазима. 

 Плочу монтирати на демонтирано место прохромским анкерима (кукама). 

Обрачун по комаду. 

 

 

Достављају се нови исправљени обрасци који чине саставни део конкурсне 

документације и то: 

-3)1) врста техничке карактеристике (спецификације),  

-ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Комисија за јавну набавку 

 

                                                                                                       Љиљана Богић  
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3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

3)1) врста техничке карактеристике (спецификације):  

поз Опис радова Јед 

мера 

кол 

А/ Припремни радови   

1. Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне 

скеле, за радова у свему по важећим прописима и 

мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички 

стабилана анкерована за објекат и прописно 

уземљена. На сваких 2м висине поставити радне 

платформе од фосни. Са спољне стране платформи 

поставити фосу на “кант”. Целокупну површину 

скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу 

прима преко дневника и даје за употребу статичар. 

Користи се све време трајања радова. Обрачун по 

м2 вертикале пројекције монтиране скеле.  

м2 80 

Б/ Демонтаже и обијања   

1. Обијање малтерске облоге са укупне површине 

споменика (стубови, окапница, плафон, греде, зид 

са именима страдалих). Малтер обити и кланфама 

очистити спојнице до дубине 2цм. Површину 

опека очистити челичним четкама и опрати зидове 

водом. Шут прикупити утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Пре обијања малтера 

са зидова узети све потребне профиле и детаље 

ради поновне израде. Обрачун по м2 обијене и 

очишћене површине. 

м2 40 

2. Обијање пода и сокле од цементног малтера и 

тераца. По извршеном обијању подлогу (бетон) 

очистити челичним четкама и опрати водом. Шут 

прикупити утоварити на камион и одвести на 

градску депонију.Обрачун по м2 обијене и 

очишћене површине. 

м2 12.5 

3. Обијање сокле и степеништа од цементног 

малтера, по обијању бетонску подлогу остругати 

челичним чектама у добро опрати водом. Потом 

прегледати бетонске елементе (зида степеница) и 

поправит пукотине и оштећења. Обрачуном 

обухваћена укупна развијена површина чела 

газишта зидићи опсеци и слично у м2 

м2 52 
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4. Демонтажа две оштећене камене плоче са 

постамента споменика, те израда нових плоча од 

белог мермера дебљине 2 цм идентичних 

димензија (100/55цм) као демонтиране плоче 

текстом изведеним машинском куцањем слова 

фонта ариал.  

Текст прве плоче: 

 

СЛАВА ПАЛИМ БОРЦИМА и ЖРТВАМА 

ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

ПАЛИ БОРЦИ: 

 

Андоновић Сретен           Николић Жарко 
Андоновић Лазар             Настић Лепосава 

Андријевић Тодор            Обрадовић Живомир 

Богуновић Милан            Петровић Бошко 

Богуновић Душан            Рагуш Слободан 

Богуновић Никола           Сремчевић Мијодраг 

Вученић Жарко                Спасојевић Милорад 

Војимировић Стеван        Спасојевић Љубица 

Вулети Маринко              Спасојевић Момчило 

Герлић Бранко                  Савић Станко 

Гас Јосип                         Стевановић Бранислав 

Дамјановић Светислав     Станисављевић Јован 

Мијатовић Живорад        Трифуновић Момчило 

 

текст друге плоче: 

 

ПАЛИ БОРЦИ: 

 

Чулибрк Никола              Чулибрк Богољуб 

Чулибрк Богдан               Штрбачки Томислав 

Чулибрк Живко               Лазаревић Нада 

 

ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА: 

 

Владисављевић Драгољуб  Марковић Петар 

Јолић Душан                     Милеуснић Сретен 

Живановић Милорад         Николић Тихомир 

Иванковић Вукосава          Лолић Михајло 

Коруновић Спасоје            Стефановић Душан 

Чупић Стојана борац         Теодоровић Стеван 

                                         Шашић Богољуб 

                                         Шашић Сретен борац 

 

Савез бораца Н.О.Р. уз помоћ бродоградилишта 

29-XI-1955 г. Мачванска Митровица 

 

Искуцана слова обојити црном бојом а укупну 

површину мермерне плоче премазати силиконским 

ком 2 
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водонепропусним премазима. 

 Плочу монтирати на демонтирано место 

прохромским анкерима (кукама). Обрачун по 

комаду. 

5. Демотирање петокраке са крова њена поправка и 

бојење те по завршетку лимарскиг радова 

петокраку поново монтирати на место са којег је 

демонтирана. Санацију извести грађевинским 

лепком, а завршно обојити црвеном фасадном 

бојом.  Петокрака димнезија 30/10цм изведена од 

бетона. Обрачун по комаду. 

ком 1 

6. Демонтажа лименог покривача са крова 

споменика. Лим пажљиво демонтирати како се не 

би оштетила подконструкција од фосни дасака. 

Обачун по м2 демонтиране површине 

м2 17.2 

7. Пажљиво чишћење малтера са фриза од ћерамида 

око подкровног венца споменика и са зидова са 

именима. Сав малтер обити а ћерамиде очистити и 

опрати у случају да су ћерамиде крте и да се кидају 

све оштећене заменити новим идентичног облика.  

Обрачун по м1 обрађеног фриза. 

м1 22.8 

8. Вађење земље из жардињера у дубини од 40 цм и 

уклањање зеленог растиња како би се ослободили 

зидови за радове. А по завршетку радова насути 

нову хумусну земљу.   

м3 1.5 

В/ Зидарски радови   

1. Малтерисање продужним малтером 1:2:6 свих 

претходно обијених површина у два слоја. Пре 

малтерисања површине очистити и испрскати 

“млеком” Први слој грунт радити продужним 

малтером дебљине слоја 2цм од просејаног 

шљунка “јединице” и креча.Други слој справити са 

ситним и чистим песком, без примеса муља и 

органских материја. Пердашити уз квашење и 

глачање малим пердашкама. Омалтерисане 

површине морају бити равне и без прелома и 

таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да 

не дође до брзог сушења и “прегоревања”. Обрачу 

по м2 

м2 40 

2. Израда недостајућег постамента од армираног 

бетона у основи претокраке која се од основе 

константно шири према врху. Петокрака у основи 

димензија уписан у круг пречника ф25цм док је на 

врху петокрака уписана у круг пречника ф45цм. 

Постамент фиксирати за постојећи кружно 

постоље. Висина постамента 125цм Постамент 

обрадити црвеним праним каменом – кулије. 

Ситнију структуру мелевеног мермера или камена 

у црвеној боји измешати са цементом у размери 1:1 

ком 1 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10 

Ред. бр. ЈН ОП 1.3.6/2016 

страна 7 oд 14 
 

у суво а затим додавати воду. Измешати масу на 

хоризонталној подлози нанети у дебљини од 3цм и 

добро набити и поравнати. Када малтер повуче 

влагу са површине, покупити и уклонити или 

испрати сунђером везиво, тако да се види агрегат 

млевени мермер или камен. Приликом израде 

водити рачуна да ивице буду равне, а по жељи 

пројектанта неке ивице извести глатко.  

3. Израда пода од  праног камена – кулије. Ситнију 

структуру мелевеног мермера или камена у црвеној 

боји измешати са цементом у размери 1:1 у суво а 

затим додавати воду. Измешати масу на 

хоризонталној подлози нанети у дебљини од 3цм и 

добро набити и поравнати. Када малтер повуче 

влагу са површине, покупити и уклонити или 

испрати сунђером везиво, тако да се види агрегат 

млевени мермер или камен. Приликом израде 

водити рачуна да ивице буду равне, а по жељи 

пројектанта неке ивице извести глатко.  Обрачун 

по м2 изведеног пода. 

м2 12.5 

4. Израда пода од  праног камена – кулије. Ситнију 

структуру мелевеног мермера или камена у сивој 

боји измешати са цементом у размери 1:1 у суво а 

затим додавати воду. Измешати масу на 

хоризонталној подлози нанети у дебљини од 3цм и 

добро набити и поравнати. Када малтер повуче 

влагу са површине, покупити и уклонити или 

испрати сунђером везиво, тако да се види агрегат 

млевени мермер или камен. Приликом израде 

водити рачуна да ивице буду равне, а по жељи 

пројектанта неке ивице извести глатко.  Обрачун 

по м2 изведеног пода. 

м2 43.5 

5. Израда детаља опрега и зида са именима од  белог 

праног камена– кулије. Ситнију структуру 

мелевеног мермера или камена у белој боји 

измешати са цементом у размери 1:1 у суво а затим 

додавати воду. Измешати масу на хоризонталној 

подлози нанети у дебљини од 3цм и добро набити 

и поравнати. Када малтер повуче влагу са 

површине, покупити и уклонити или испрати 

сунђером везиво, тако да се види агрегат млевени 

мермер или камен. Приликом израде водити рачуна 

да ивице буду равне, а по жељи пројектанта неке 

ивице извести глатко.  Обрачун по м2 изведеног 

пода. 

м2 8.5 

6. Пажљива израда малтерисане површине са фризом 

од ћерамида и фина обрада фриза. Обрачун по м1 

малтерисаног фриза 

м1 22,8 

Г/ Остали радови   
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1. Поправка крова дрвене подконструкције по 

скидању лима са укупне површине крова 4.1/4.1м. 

и постављање кровне филије преко постојећих 

дасака. Обрачун по м2 саниране површине 

м2 16,8 

2. Израда новог покривача од поцинкованог бојеног 

лима браон боје. Обрачун по м2  изведене лимене 

површине 

м2 16,8 

3. Израда недостајућег приказа „грба“-бакљи од 

алуминијума са пет буктиња димензија 35/15цм 

завршно обојено златном бојом. Обрачун по 

комаду 

ком 1 

 УКУПНО:   

Д/ Фасадерски и молерски радови   

1. Израда фасаде од хирофе изведене преко укупне 

малтерисане површине. Фасаду извести у ситној 

гранулацији. Обрачун по м2 изведене фасаде 

м2 40 

2. Бојење фасадном бојом хирофе у више пролаза до 

пуног црвеног тона са претходним намазом 

потребне подлоге. Обрачун по м2 фасаде  

м2 40 

3. Израда и обрада мањих детаља петокрака на зиду 

са именима погинулих и њихово бојење у црвено. 

Обрачун по процени 

паушално 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

поз Опис радова Јед 

мера 

кол Јед цена УКУПНО 

А/ Припремни радови     

1. Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне 

скеле, за радова у свему по важећим прописима 

и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички 

стабилана анкерована за објекат и прописно 

уземљена. На сваких 2м висине поставити радне 

платформе од фосни. Са спољне стране 

платформи поставити фосу на “кант”. 

Целокупну површину скеле покрити јутаним 

или ПВЦ засторима. Скелу прима преко 

дневника и даје за употребу статичар. Користи 

се све време трајања радова. Обрачун по м2 

вертикале пројекције монтиране скеле.  

м2 80   

 УКУПНО:     

Б/ Демонтаже и обијања     

1. Обијање малтерске облоге са укупне површине 

споменика (стубови, окапница, плафон, греде, 

зид са именима страдалих). Малтер обити и 

кланфама очистити спојнице до дубине 2цм. 

Површину опека очистити челичним четкама и 

опрати зидове водом. Шут прикупити утоварити 

на камион и одвести на градску депонију. Пре 

обијања малтера са зидова узети све потребне 

профиле и детаље ради поновне израде. Обрачун 

по м2 обијене и очишћене површине. 

м2 40   

2. Обијање пода и сокле од цементног малтера и 

тераца. По извршеном обијању подлогу (бетон) 

очистити челичним четкама и опрати водом. 

Шут прикупити утоварити на камион и одвести 

на градску депонију.Обрачун по м2 обијене и 

очишћене површине. 

м2 12.5   

3. Обијање сокле и степеништа од цементног 

малтера, по обијању бетонску подлогу остругати 

челичним чектама у добро опрати водом. Потом 

прегледати бетонске елементе (зида степеница) 

и поправит пукотине и оштећења. Обрачуном 

м2 52   
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обухваћена укупна развијена површина чела 

газишта зидићи опсеци и слично у м2 

4. Демонтажа две оштећене камене плоче са 

постамента споменика, те израда нових плоча од 

белог мермера дебљине 2 цм идентичних 

димензија (100/55цм) као демонтиране плоче 

текстом изведеним машинском куцањем слова 

фонта ариал.  

Текст прве плоче: 

 

СЛАВА ПАЛИМ БОРЦИМА и ЖРТВАМА 

ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

ПАЛИ БОРЦИ: 

 

Андоновић Сретен           Николић Жарко 
Андоновић Лазар             Настић Лепосава 

Андријевић Тодор            Обрадовић Живомир 

Богуновић Милан            Петровић Бошко 

Богуновић Душан            Рагуш Слободан 

Богуновић Никола           Сремчевић Мијодраг 

Вученић Жарко                Спасојевић Милорад 

Војимировић Стеван        Спасојевић Љубица 

Вулети Маринко              Спасојевић Момчило 

Герлић Бранко                  Савић Станко 

Гас Јосип                         Стевановић Бранислав 

Дамјановић Светислав     Станисављевић Јован 

Мијатовић Живорад        Трифуновић Момчило 

 

текст друге плоче: 

 

ПАЛИ БОРЦИ: 

 

Чулибрк Никола              Чулибрк Богољуб 

Чулибрк Богдан               Штрбачки Томислав 

Чулибрк Живко               Лазаревић Нада 

 

ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА: 

 

Владисављевић Драгољуб  Марковић Петар 

Јолић Душан                     Милеуснић Сретен 

Живановић Милорад         Николић Тихомир 

Иванковић Вукосава          Лолић Михајло 

Коруновић Спасоје            Стефановић Душан 

Чупић Стојана борац         Теодоровић Стеван 

                                         Шашић Богољуб 

                                         Шашић Сретен борац 

 

Савез бораца Н.О.Р. уз помоћ бродоградилишта 

ком 2   
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29-XI-1955 г. Мачванска Митровица 

 

Искуцана слова обојити црном бојом а укупну 

површину мермерне плоче премазати 

силиконским водонепропусним премазима. 

 Плочу монтирати на демонтирано место 

прохромским анкерима (кукама). Обрачун по 

комаду. 

5. Демотирање петокраке са крова њена поправка и 

бојење те по завршетку лимарскиг радова 

петокраку поново монтирати на место са којег је 

демонтирана. Санацију извести грађевинским 

лепком, а завршно обојити црвеном фасадном 

бојом.  Петокрака димнезија 30/10цм изведена 

од бетона. Обрачун по комаду. 

ком 1   

6. Демонтажа лименог покривача са крова 

споменика. Лим пажљиво демонтирати како се 

не би оштетила подконструкција од фосни 

дасака. Обачун по м2 демонтиране површине 

м2 17.2   

7. Пажљиво чишћење малтера са фриза од 

ћерамида око подкровног венца споменика и са 

зидова са именима. Сав малтер обити а ћерамиде 

очистити и опрати у случају да су ћерамиде крте 

и да се кидају све оштећене заменити новим 

идентичног облика.  Обрачун по м1 обрађеног 

фриза. 

м1 22.8   

8. Вађење земље из жардињера у дубини од 40 цм 

и уклањање зеленог растиња како би се 

ослободили зидови за радове. А по завршетку 

радова насути нову хумусну земљу.   

м3 1.5   

 УКУПНО:     

В/ Зидарски радови     

1. Малтерисање продужним малтером 1:2:6 свих 

претходно обијених површина у два слоја. Пре 

малтерисања површине очистити и испрскати 

“млеком” Први слој грунт радити продужним 

малтером дебљине слоја 2цм од просејаног 

шљунка “јединице” и креча.Други слој справити 

са ситним и чистим песком, без примеса муља и 

органских материја. Пердашити уз квашење и 

глачање малим пердашкама. Омалтерисане 

површине морају бити равне и без прелома и 

таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити 

да не дође до брзог сушења и “прегоревања”. 

Обрачу по м2 

м2 40   

2. Израда недостајућег постамента од армираног ком 1   
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бетона у основи претокраке која се од основе 

константно шири према врху. Петокрака у 

основи димензија уписан у круг пречника ф25цм 

док је на врху петокрака уписана у круг 

пречника ф45цм. Постамент фиксирати за 

постојећи кружно постоље. Висина постамента 

125цм Постамент обрадити црвеним праним 

каменом – кулије. Ситнију структуру мелевеног 

мермера или камена у црвеној боји измешати са 

цементом у размери 1:1 у суво а затим додавати 

воду. Измешати масу на хоризонталној подлози 

нанети у дебљини од 3цм и добро набити и 

поравнати. Када малтер повуче влагу са 

површине, покупити и уклонити или испрати 

сунђером везиво, тако да се види агрегат 

млевени мермер или камен. Приликом израде 

водити рачуна да ивице буду равне, а по жељи 

пројектанта неке ивице извести глатко.  

3. Израда пода од  праног камена – кулије. Ситнију 

структуру мелевеног мермера или камена у 

црвеној боји измешати са цементом у размери 

1:1 у суво а затим додавати воду. Измешати масу 

на хоризонталној подлози нанети у дебљини од 

3цм и добро набити и поравнати. Када малтер 

повуче влагу са површине, покупити и уклонити 

или испрати сунђером везиво, тако да се види 

агрегат млевени мермер или камен. Приликом 

израде водити рачуна да ивице буду равне, а по 

жељи пројектанта неке ивице извести глатко.  

Обрачун по м2 изведеног пода. 

м2 12.5   

4. Израда пода од  праног камена – кулије. Ситнију 

структуру мелевеног мермера или камена у сивој 

боји измешати са цементом у размери 1:1 у суво 

а затим додавати воду. Измешати масу на 

хоризонталној подлози нанети у дебљини од 3цм 

и добро набити и поравнати. Када малтер повуче 

влагу са површине, покупити и уклонити или 

испрати сунђером везиво, тако да се види 

агрегат млевени мермер или камен. Приликом 

израде водити рачуна да ивице буду равне, а по 

жељи пројектанта неке ивице извести глатко.  

Обрачун по м2 изведеног пода. 

м2 43.5   

5. Израда детаља опрега и зида са именима од  

белог праног камена– кулије. Ситнију структуру 

мелевеног мермера или камена у белој боји 

измешати са цементом у размери 1:1 у суво а 

затим додавати воду. Измешати масу на 

хоризонталној подлози нанети у дебљини од 3цм 

м2 8.5   
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и добро набити и поравнати. Када малтер повуче 

влагу са површине, покупити и уклонити или 

испрати сунђером везиво, тако да се види 

агрегат млевени мермер или камен. Приликом 

израде водити рачуна да ивице буду равне, а по 

жељи пројектанта неке ивице извести глатко.  

Обрачун по м2 изведеног пода. 

6. Пажљива израда малтерисане површине са 

фризом од ћерамида и фина обрада фриза. 

Обрачун по м1 малтерисаног фриза 

м1 22,8   

 УКУПНО:     

Г/ Остали радови     

1. Поправка крова дрвене подконструкције по 

скидању лима са укупне површине крова 

4.1/4.1м. и постављање кровне филије преко 

постојећих дасака. Обрачун по м2 саниране 

површине 

м2 16,8   

2. Израда новог покривача од поцинкованог 

бојеног лима браон боје. Обрачун по м2  

изведене лимене површине 

м2 16,8   

3. Израда недостајућег приказа „грба“-бакљи од 

алуминијума са пет буктиња димензија 35/15цм 

завршно обојено златном бојом. Обрачун по 

комаду 

ком 1   

 УКУПНО:     

Д/ Фасадерски и молерски радови     

1. Израда фасаде од хирофе изведене преко укупне 

малтерисане површине. Фасаду извести у ситној 

гранулацији. Обрачун по м2 изведене фасаде 

м2 40   

2. Бојење фасадном бојом хирофе у више пролаза 

до пуног црвеног тона са претходним намазом 

потребне подлоге. Обрачун по м2 фасаде  

м2 40   

3. Израда и обрада мањих детаља петокрака на 

зиду са именима погинулих и њихово бојење у 

црвено. Обрачун по процени 

паушално   

 УКУПНО:     

 УКУПНО РАДОВА:     

 ПДВ20%     

 УКУПНО:    
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