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 КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ 

ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ, БЕОГРАД, др Суботића 6а 

Број:  85/ 022           Датум: 13.02.2014.год. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 39., 55., 57., 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке МВ  002/14 бр.85/012  

oд 06.02.2014.год.   припремљена је 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности  

СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ        ЈНМВ 002/14 

(39830000 производи за чишћење) 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1. Позив за подношење понуда 
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
3. Услови из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни 

4. Упутство за доказивање испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона 

5. Спецификација добара 
6. Подаци о понуђачу 

7. Подаци о подизвођачу 

8. Подаци о понуђачу из групе понуђача 

9. Образац понуде 

10. Модел уговора 
11. Образац трошкова припреме понуде 

12. Образац изјаве о независној понуди 

13. Образац изјаве за стављање у промет медицинских средстава 

14. Садржај документације коју понуђач предаје 
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 

ОПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Назив наручиоца: КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И 

                                  ОМЛАДИНУ 

 

Адреса наручиоца: БЕОГРАД, др Суботића 6а 

 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Врста предмета: Добра.   (39830000 производи за чишћење) 
 

Лица за контакт: Брана Дробњаковић, тел. 011 2658 355 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Опис предмета набавке: 

• СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ    ЈНМВ 002/14 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

• 39830000 производи за чишћење 
 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

• најнижа понуђена цена, под следећим комерцијалним условима: 
-  паритет испоруке: Клиника 

-  рок испоруке: максимално  3 дана од дана пријема наруџбенице 

-  плаћање: одложено најмање 15 дана 

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

Поступак јавне набавке ће се  спровести у поступку јавне набавке мале вредности позивом 

три лица  која обављају делатност која је предмет јавне набавке за подношење понуда и 

истовременим објављивањем јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, у 

електронском облику достављањем захтева за конкурсну документацију електронском 

поштом на адресу npk.zmaj@gmail.com. 

 

 

 

 

 



Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину 
11000 Београд, др Суботића 6а 

Конкурсна документација ЈН бр. 003/2013 

Stranica 4 od 30 

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Рок за достављање понуда је 10 дана од дана објављивања позива на Порталу  јавних 

набавки, тачније до 24.02.2014.године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну 

на адресу наручиоца до 24.02.2014.године до 12:00 часова, без обзира на начин на који су 

послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно или путем поште на адресу наручиоца, Београд, др 

Суботића 6а. 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији,  затвореној на начин да се приликом 

отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни 

понуде понуђач је дужан да напише текст: “Понуда за ЈНМВ  002/14 - СРЕДСТВА ЗА 

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ     – НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини назив, адресу 

понуђача, број телефона и име особе за контакт. 

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 

понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено 

 

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА 

 

Јавно  отварање понуда  обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 

24.02.2014.године у 12:15, часова, на адреси:  Београд, др Суботића 6а,  Служба за 

немедицинске послове. 

 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У  поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.   

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од пет дана од дана отварања понуда. 

 

 

У Београду, дана 13.02.2014.год.                                           __________________________ 
            Иван Крнета, дипл.правник 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. Понуду попунити на српском језику. 

 

2. Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у конкурсној 

документацији. Обавезан део понуде чине обрасци из конурсне документације: 

 

 

• Образац спецификација добара 

• Подаци о понуђачу 

• Подаци о подизвођачу (уколико се понуда подноси са подизвођачем) 

• Подаци о понуђачу из групе понуђача (уколико понуду подноси група  

понуђача) 

• Образац понуде 

• Модел уговора 

• Образац трошкова припреме понуде 

• Образац Изјаве о независној понуди 

• Садржај документације. 
 

Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан да сложи редоследом којим су дати у 

конкурсној документацији. Докази о испуњености услова предвиђених Законом и 

конкурсном документацијом прилажу се иза образаца који су саставни део конкурсне 

документације. Докази о испуњености услова предвиђених Законом и конкурсном 

документацијом морају бити сложени редоследом којим су наведени у обрасцу за оцену 

испуњености услова из чл. 75.  и 76. Закона, нумерисани у горњем десном углу, увезани у 

једну целину са обрасцима који су саставни део конкурсне документације јемствеником чији 

су крајеви запечаћени на првој страни тако да се документа не могу накнадно додавати или 

одстрањивати. 

 

У складу  са  чланом   77.  став  4.  наручилац је  одредио  да  Понуђач уз  понуду  достави 

попуњен,  потписан и оверен,    од стране  овлашћеног лица  понуђача,   Образац  изјаве  о 

испуњености  обавезних услова   из  члана  75.  став  1.  тачке 1  до  5,  на  обрасцу  који   је 

саставни део конкурсне документације 

 

3. Понуђач је дужан да поднесе понуду за добра који су предмет спецификације.  

 

4. Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни и опозове понуду.  Понуда 

се опозива достављањем писаног обавештења о опозиву понуде. Обавештење о опозиву 

понуде мора садржи захтев за предају понуде лицу које за преузимање опозване понуде 

има овлашћење, или за слање опозване понуде поштом препоручено. Понуђач може у 

року за подношење понуда понуду да допуни или њене делове измени достављањем 

докумената на начин одређен конкурсном документацијом за достављање понуда. 

Приликом отварања и стручне оцене понуда наручилац ће узети у обзир примљене 

измене и допуне понуде. 
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6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

7. Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да у својој понуди наведе  проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и да определити део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача.. 

 

8. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке у складу са чл. 81. Закона. У споразуму којим којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке морају бити 

прецизирана имена лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

 

9. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у уговореном року. Понуде којима се 

захтева авансно плаћање сматраће се неприхватљивим. Цена из понуде мора бити 

изражена у динарима. 

 

10. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде. Захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде упућује се путем електронске поште на адресу службе за јавне 

набавке npk.zmaj@gmail.com, или факсом на број 011 2645 064 најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуда. 

 

11. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, наручилац или понуђач који је извршио 

достављање дужан је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 

документа, што је друга страна дужна и да учини као доказ да је извршено достављање. 

 

12. Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 

вршити контролу код понуђача односно његовог подизвођача упућивањем захтева на 

електронску адресу понуђача наведену у обрасцу Подаци о понуђачу /подвизвођачу 

/понуђачу из групе који је саставни део конкурсне документације. Понуда понуђача који 

на захтев за додатна објашњења наручиоца не одговори у остављеном року или не 

обезбеди обављање тражене контроле код понуђача/подизвођача/понуђача из групе 

понуђача у остављеном року биће одбијена. 

 

13. У складу са чл. 82. и 83. Закона наручилац може да одбије понуду ако поседује доказе 

којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим 

уговорима у јавним набавкама, а који су се односили на исти предмет набавке. 

Наручилац ће доказом у смислу чл. 82., ст. 2., т. 8. Закона сматрати потврде наручилаца  

да понуђач није испоручивао добра која су предмет јавне набавке одговарајућег 

квалитета, у уговореним количинама или у уговореним роковима. 

 

14. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, под следећим комерцијалним 

условима: 

• паритет испоруке: Клиника 

• рок испоруке: максимално  3 дана од дана пријема наруџбенице 

• плаћање: одложено најмање 15 дана 
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15. Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву која је саставни део конкурсне 

документације, а којом грантује под кривичном и материјалном одговорношћу да поштује 

обавезе које произилазе из позитивних прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине. 

 

16. Захтев за заштиту права понуђача подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматра се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка рок за 

подношење захтева за заштиту права је осам дана од дана пријема одлуке.  Подносилац 

захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број 840-

742221834-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха Републичка 

административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, корисник Буџет Републике 

Србије, уплати износ предвиђен чланом 156. Закона о јавним набавкама. 

 

17. Уговор ће бити закључен у року од пет дана од истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. 
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

КОЈЕ ПОНУЂАЧ  МОРА ДА ИСПУНИ 

 
 Понуђач мора доказати да испуњава следеће обавезне услове: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело 

преваре; 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке; 

6. да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак; 

7. да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о запошљавању и условима 

рада; 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова од 1-5. 

У случају подношења понуде групе понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум 

који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

у складу са Законом  и захтевима из конкурсне документације. Сваки понуђач из групе 

понуђача обавезан је да достави доказе о испуњености услова од 1-5.  
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4. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности; 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

5) важећа дозвола за обављање делатности издате од надлежног органа; 

6) потврде надлежног привредног суда да над њим није покренут поступак стечаја или 

ликвидације, односно претходни стечајни поступак; 

7) изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач поштује обавезе 

које произлазе из важећих прописа о запошљавању и условима рада, која је саставни део 

конкурсне документације; 

 

Доказ из става 1. тачка 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Доказ из става 1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, 

односно слања позива за подношење понуда. Понуђач може доказивати испуњеност услова 

из става 1., тачка 6 достављањем изјаве која је саставни део конкурсне документације. 

 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем  Изјаве (Образац изјаве понуђача), 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона , који се доказује  

достављањем  неоверене копије. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача.), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  

__________________________________________________________________________         
[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке.......................................................................................................... 

[навести предмет јавне набавке]  број ................................... [навести редни број јавне 

набавке], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове ................................................................... 
[навести додатне услове]. 

 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број 

......................[навести редни број јавне набавке], испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

   Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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5. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, евентуалне услуге и сл. 
 

• Понуђач је дужан да унесе захтеване податке у колоне  4 и 5. 

• Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати достављање узорака са атестима о здравственој исправности 

 

    ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

1 2 3  4 5 6 

Ред.бр. НАЗИВ 
Јединица 

мере 
 

Назив 

произвођача 
Земља порекла Напомена 

1.  КОФА ПВЦ  10л БЕЗ ПОКЛОПЦА КОМ     

2. KPПА ЗА ПОД 75X100 КОМ     

3. СУНЂЕР ПРАКТИЧНИ   КОМ     

4. ТРУЛЕКС КРПА КОМ     

5. МАГИЧНЕ КРПЕ  КОМ     

6.        РУКАВИЦЕ ДОМАЋИЦА КОМ     

7.  РУКАВИЦЕ      -Еквивалент Виледа КОМ     

8. КЕСЕ ЗИП 50x75 КОМ     

9. СИЛИКОНСКИ КИТ КОМ     

10. КАНАП КУДЕЉНИ  2,5/2-500 Кг     

11. 
ПРАШАК ЗА МАШИН. ПРАЊЕ СУЂА 

 -еквивалент  ВИНТЕРХАЛТЕР П30ТК 
Кг     

12. 
СРЕДСТВО ЗА ИСПИРАЊЕ СУЂА 

-еквивалент  ВИНТЕРХАЛТЕР П30ТК 
Лит     

13. 
СРЕДСТВО ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ 

-еквивалент АXЕЛ  СПРЕЈ 750мл 
КОМ     

14. ТЕЧНИ ВИМ -еквивалент ЦИФ КОМ     

15. 
СПРЕЈ ЗА СКИДАЊЕ  КАМЕНЦА 

-еквивалент ЦИЛИТ БАНГ СПРЕЈ 750мл. 
КОМ     
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16. ТЕЧНОСТ ЗА СУЂЕ  5/1  - еквивалент ПЕРЛА Лит     

17. 
ТЕЧНОСТ ЗА ЛАМИНАТ – 

-еквивалент РЕФЛЕКС или ПРОНТО 
КОМ     

18. 
СПРЕЈ ЗА ЧИШЋЕЊЕ НАМЕШТАЈА 

- еквивалент РЕФЛЕКС или ПРОНТО 
КОМ     

19. 
ТЕЧНОСТ ЗА ОДГУШИВАЊЕ -еквивалент 

ЦЕВТОК 
КОМ     

20. 
ТЕЧНОСТ СА ПУМПИЦОМ ЗА СТАКЛО  

-еквивалент АЈАКС 
КОМ     

21. 
ТЕЧНОСТ ЗА ПОДОВЕ 

-еквивалент АЈАКС ФЛОР 
Лит     

22. 
ПРАШАК ЗА ВЕШ -еквивалент АРИЕЛ 6/1 или 

9/1 
Кг     

23. ОМЕКШИВАЧ ЗА ВЕШ  5/1 –еквивалент ЛЕНОР Лит     

24. ШТИРАК    1/1 Лит     

25. 
СРЕДСТВО ЗА чишћење и дезинфекцију  

-еквивалент  ДОМЕСТОС 
КОМ     

26. ВАРИКИНА 1/1 Лит     

27.  ВАКУМ ГУМА СА ДРШКОМ -ВЕЋА КОМ     

28. ШАМПОН ЗА КОСУ  0,500 КОМ     

29.  САПУНИ 100гр КОМ     

30.  ТОАЛЕТ УБРУС БЕЛИ ЦЕЛУЛ. КОМ     

31.  ЛЕПАК  УНИВЕРЗАЛНИ  130гр КОМ     

32. 
СРЕДСТВО ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ  СПРЕЈ  

-еквивалент  ВД 40  
КОМ     
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33.  ШТАП ПЛАСТИФИЦИРАНИ КОМ     

34.  ВЦ ДАСКА – еквивалент Аурора КОМ     

35. ВЦ ЧЕТКА -еквивалент  ИТАЛИ КОМ     

36.  ПАЈАЛИЦЕ ПВЦ КОМ     

37.   УЛОЖАК ЗА ПОРТВИШ КОМ     

38.  ПОРТВИШИ КОМ     

39.  МЕТЛЕ  ВЕЛИКЕ-сирко КОМ     

40.   МЕТЛЕ БРЕЗОВЕ                         : КОМ     

41.   БРИСАЧ ЗА ПОД Т НА   ШТАПУ КОМ     

42.   ЂУБРАВНИК ПВЦ КОМ     

43.  СО ЗА ПУТЕВЕ Кг     

44. ЧАЧКАЛИЦЕ КОМ     

45.  ФОЛИЈА АЛУМИНИЈУМСКА 30м КОМ     

46.  КАШИЧИЦЕ ПВЦ 1000/1 КОМ     

47. 
  САЛВЕТЕ  

-еквивалент ЦЕЛЕX 40/50 ЕXТРА 
ПАК     

48.   ТАЦНА КАРТОНСКА    3А 25/1 ПАК     

49. ТАЦНА КАРТОНСКА    2А 25/1 ПАК     
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50.   СТОЉЊАК ПАПИРНИ 2/1 КОМ     

51.   ПВЦ ЧАШЕ  ( 0.2) КОМ     

52.   ПВЦ ЧАШЕ  ( 0.1) КОМ     

53. 
ПЛАСТИЧНИ ПОСЛУЖАВНИК ЗА СЕРВИРАЊЕ 

ХРАНЕ 
КОМ     

54. 
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ СА ТЕЧНОШЋУ 

ПРОТИВ КОМАРАЦА   -еквивалент РАИД 
КОМ     

55. 
ТЕЧНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА 

КОМАРЦЕ – УЛОЖАК   -еквивалент РАИД  
КОМ     
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6. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 

 

Пословно име: _________________________________________________________ 

Адреса седишта: ________________________________________________________ 

Порески идентификациони број: __________________ 

Матични број: ____________________ 

Телефон: __________________ Факс: ________________ Е-пошта: _____________ 

Особа за контакт: _______________________________ Теlефон: _______________ 

Текући рачун: __________________________ Пословна банка: _________________ 

 

Место и датум:                   Потпис овлашћеног лица 

______________________      МП               ______________________ 

 

 

 

 

7. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

Пословно име: _________________________________________________________ 

Адреса седишта: ________________________________________________________ 

Порески идентификациони број: __________________ 

Матични број: ____________________ 

Телефон: __________________ Факс: ________________ Е-пошта: _____________ 

Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________ 

Текући рачун: __________________________ Пословна банка: _________________ 

 

 

 

Место и датум:                 Потпис овлшћеног лица 

______________________      МП               ______________________ 

 

Образац попунити за сваког подизвођача посебно. 
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8. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 

Пословно име: _________________________________________________________ 

Адреса седишта: ________________________________________________________ 

Порески идентификациони број: __________________ 

Матични број: ____________________ 

Телефон: __________________ Факс: ________________ Е-пошта: _____________ 

Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________ 

Текући рачун: __________________________ Пословна банка: _________________ 

 

 

Место и датум:                    Потпис овлашћеног лица 

______________________      МП               ______________________ 

 

Образац попунити за сваког понуђача из групе понуђача посебно. 
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9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ЈНМВ 002/2014 

 

 
 

НАЗИВ  ПОНУЂАЧА 

 

 

Седиште  и адреса 

 

 

Матични број привредног друштва 

 

 

ПИБ 

 

 

Број рачуна код пословне банке 

 

 

Пословна банка 

 

 

 

Контакт (телефон, факс, Е-адреса) 

 

 

Особа за контакт 

 

 

 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара мале вредности  002/14 

СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ        ,  

 

подносим понуду број ____________ од ___________2014. године. 

 

Подносим понуду: (заокружити) 

а) Самостално 

 

б) Заједничка понуда 

Учесници у заједничкој понуди 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

 

в) Понуда са подизвођачем 

Сви подизвођачи 

Назив подизвођача проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу 

 

1. % 

2. % 

3. % 
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Понуду подносим/о за: 

 

 ЈНМВ  002/14   СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ    ЗА   2014.годину 

    ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Ред.бр. НАЗИВ 
Јединица 

мере 
Количина Цена по јед. Укупно без ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ-а 

1.  КОФА ПВЦ  10л БЕЗ ПОКЛОПЦА КОМ 10    

2. KPПА ЗА ПОД 75X100 КОМ 300    

3. СУНЂЕР ПРАКТИЧНИ   КОМ 200    

4. ТРУЛЕКС КРПА КОМ 200    

5. МАГИЧНЕ КРПЕ  КОМ 30    

6.        РУКАВИЦЕ ДОМАЋИЦА КОМ 350    

7.  РУКАВИЦЕ      -Еквивалент Виледа КОМ 50    

8. КЕСЕ ЗИП 50x75 КОМ 1.000    

9. СИЛИКОНСКИ КИТ КОМ 5    

10. КАНАП КУДЕЉНИ  2,5/2-500 Кг 3    

11. 
ПРАШАК ЗА МАШИН. ПРАЊЕ СУЂА 

 -еквивалент  ВИНТЕРХАЛТЕР П30ТК 
Кг 100    

12. 
СРЕДСТВО ЗА ИСПИРАЊЕ СУЂА 

-еквивалент  ВИНТЕРХАЛТЕР П30ТК 
Лит 30    

13. 
СРЕДСТВО ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ 

-еквивалент АXЕЛ  СПРЕЈ 750мл 
КОМ 50    

14. ТЕЧНИ ВИМ -еквивалент ЦИФ КОМ 100    

15. 
СПРЕЈ ЗА СКИДАЊЕ  КАМЕНЦА 

-еквивалент ЦИЛИТ БАНГ СПРЕЈ 750мл. 
КОМ 

 

150 
   

16. ТЕЧНОСТ ЗА СУЂЕ  5/1  - еквивалент ПЕРЛА Лит 150    
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17. 
ТЕЧНОСТ ЗА ЛАМИНАТ – 

-еквивалент РЕФЛЕКС или ПРОНТО 
КОМ 50    

18. 
СПРЕЈ ЗА ЧИШЋЕЊЕ НАМЕШТАЈА 

- еквивалент РЕФЛЕКС или ПРОНТО 
КОМ 10    

19. ТЕЧНОСТ ЗА ОДГУШИВАЊЕ -еквивалент ЦЕВТОК КОМ 10    

20. 
ТЕЧНОСТ СА ПУМПИЦОМ ЗА СТАКЛО  

-еквивалент АЈАКС 
КОМ 350    

21. 
ТЕЧНОСТ ЗА ПОДОВЕ 

-еквивалент АЈАКС ФЛОР 
Лит 800    

22. ПРАШАК ЗА ВЕШ     -еквивалент АРИЕЛ 6/1 или 9/1 Кг 600    

23. ОМЕКШИВАЧ ЗА ВЕШ  5/1 –еквивалент ЛЕНОР Лит 200    

24. ШТИРАК    1/1 Лит 10    

25. 
СРЕДСТВО ЗА чишћење и дезинфекцију  

-еквивалент  ДОМЕСТОС 
КОМ 150    

26. ВАРИКИНА 1/1 Лит 30    

27.  ВАКУМ ГУМА СА ДРШКОМ -ВЕЋА КОМ 5    

28. ШАМПОН ЗА КОСУ  0,500 КОМ 10    

29.  САПУНИ 100гр КОМ 100    

30.  ТОАЛЕТ УБРУС БЕЛИ ЦЕЛУЛ. КОМ 500    

31.  ЛЕПАК  УНИВЕРЗАЛНИ  130гр КОМ 5    

32. 
СРЕДСТВО ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ  СПРЕЈ  

-еквивалент  ВД 40  
КОМ 10    

33.  ШТАП ПЛАСТИФИЦИРАНИ КОМ 10    
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34.  ВЦ ДАСКА – еквивалент Аурора КОМ 5    

35. ВЦ ЧЕТКА -еквивалент  ИТАЛИ КОМ 5    

36.  ПАЈАЛИЦЕ ПВЦ КОМ 5    

37.   УЛОЖАК ЗА ПОРТВИШ КОМ 10    

38.  ПОРТВИШИ КОМ 10    

39.  МЕТЛЕ  ВЕЛИКЕ-сирко КОМ 5    

40.   МЕТЛЕ БРЕЗОВЕ                         : КОМ 5    

41.   БРИСАЧ ЗА ПОД Т НА   ШТАПУ КОМ 5    

42.   ЂУБРАВНИК ПВЦ КОМ 5    

43.  СО ЗА ПУТЕВЕ Кг 50    

44. ЧАЧКАЛИЦЕ КОМ 500    

45.  ФОЛИЈА АЛУМИНИЈУМСКА 30м КОМ 10    

46.  КАШИЧИЦЕ ПВЦ 1000/1 КОМ 1    

47. 
  САЛВЕТЕ  

-еквивалент ЦЕЛЕX 40/50 ЕXТРА 
ПАК 10    

48.   ТАЦНА КАРТОНСКА    3А 25/1 ПАК 20    

49. ТАЦНА КАРТОНСКА    2А 25/1 ПАК 20    

50.   СТОЉЊАК ПАПИРНИ 2/1 КОМ 10    
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51.   ПВЦ ЧАШЕ  ( 0.2) КОМ 9.000    

52.   ПВЦ ЧАШЕ  ( 0.1) КОМ 10.000    

53. ПЛАСТИЧНИ ПОСЛУЖАВНИК ЗА СЕРВИРАЊЕ ХРАНЕ КОМ 50    

54. 
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ СА ТЕЧНОШЋУ ПРОТИВ 

КОМАРАЦА   -еквивалент РАИД 
КОМ 5    

55. 
ТЕЧНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ ЗА КОМАРЦЕ 

– УЛОЖАК   -еквивалент РАИД  
КОМ 10    

       

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА БЕЗ ПДВ-

А У ДИНАРИМА 
     

                 ИЗНОС ПДВ-А::      

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ПДВ-

ом  У  ДИНАРИМА 
     

 

                ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
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Рок  испоруке: _______ дана. 

 
Остале напомене понуђача: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Рок важења понуде изразити у броју дана од дана отварања понуда: ___________ 

 

 
 

М. П.             Понуђач 

___________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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1 0 .  МОДЕЛ  

   У ГО ВО РА  О  КУПОП РОДА Ј И  
      СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  -  ЈНМВ  002/14 
 

Закључен између: 

Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, са седиштем у Београду, ул.Др 

Суботића бр. 6а, коју заступа  директор проф др Анета Лакић  (у даљем тексту: 

Купац),  ПИБ 100269185    и матични број 07035802, број текућег рачуна 840-613661-

11 који се води код Управе за трезор, са једне стране   и 

 

_________________________________________________________________________ 

(пословно име и седиште продавца) кога заступа директор ______________________, 

као Продавца (у даљем тексту: Продавац), порески идентификациони број 

____________, матични број ______________________, број текућег рачуна 

_________________________ који се води код ________________ банке,  са друге 

стране, 

 

У Београду, дана _______________ године. 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

-     да је Купац  на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 124/12) упутио и објавио позив на Порталу јавних набавки за достављање 

понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности – СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  ЈНМВ 001/14 

- да је Продавац доставио понуду број ________ од ________ 2014. године за 

________________________________________________________________________________

_______________________________________(навести назив ЈН) 

која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације и налази се у прилогу овог 

Уговора и чини његов саставни део; 

- да је Купац у складу са Законом о јавним набавкама донео Одлку о избору 

најповољније понуде број ___________од________________,  и за купопродају добара која су 

предмет овог Уговора изабрао Продавца 

_______________________________________________. 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене        у 

свему према обрасцу понуде који је саставни део овог уговора. 

Уговорне стране су се споразумеле да Продавац, за рачун Купца, изврши испоруку 

средстава за чишћење и одржавање хигијене        , ЈНМВ 002/14,  у свему према 

техничком опису предмета набавке, датом у Конкурсној  документацији. 

 

    ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Ред.бр.  НАЗИВ ЈМ Количина 
Цена по 

јед. Укупно без ПДВ-а Стопа ПДВ-а 

0 1 2 3 4 5 6 

1-55          
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Укупна вредност понуђених добара без ПДВ (дин) 
 

  

 
 
 

            Саставни  део овог  Уговора  је Понуда Продавца  број     од    2014. 

године, која је достављена по  позиву за подношење понуда  и прихваћена од стране стручне 

комисије Купца 

Члан 3. 

У цену је урачуната испорука Ф-цо магацин Купца са свим припадајућим трошковима 

(увозна царина, трошкови транспорта и слично) према захтевима из техничке спецификације 

дате у конкурсној документацији. 

Продавац гарантује Купцу испоруку предметних добара по наведеним ценама. 

Уговорена цена може се мењати у случају промене цена добара која су предмет јавне набавке 

на тржишту, али не више од стопе раста потрошачких  цена према објављеним подацима 

Републичког завода за статистику за претходни период (од дана закључења уговора, односно 

од последње промене цене), искључиво уз писмену сагласност  друге уговорне стране на 

захтев за промену цена. 

Друга уговорна страна је дужна да одговор на захтев за промену цена из члана 2. овог 

уговора достави у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана  

уговора. 

У случају да се не прихвати промена цена, овај уговор се може отказати. Рок за отказ уговора 

је 30 (тридесет) дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. 

Уговорена цена се неће мењати уколико Продавац падне у доцњу својом кривицом. 
 

Члан 4. 

                Испорука добара која су предмет јавне набавке ће се вршити сукцесивно, зависно од 

потреба Купца, у року из понуде Продавца. 

Продавац гарантује Купацу испоруку целокупне количине добара из чл.2. овог уговора. 

Купац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши  у року од ________ дана од дана  

пријема фактуре за испоручена добра из чл. 2. овог уговора. 

Уколико се укаже потреба за испоруком добара која нису предвиђена спецификацијом добара 

која је саставни део конкурсне документације, Продавац ће Купцу на његов захтев доставити 

информацију о њиховој цени и добра испоручити након добијања писмене сагласности 

Купца. 

Члан 5. 

Продавац  се обавезује да добра из чл. 2. овог уговора испоручи Купцу у року од 

_______ дана од дана пријема наруџбине Купца. 

Продавац је дужан да у тренутку испоруке Купцу преда фактуру, отпремницу и осталу 

пратећу документацију у складу са овим уговором. Испорука супротна овој обавези сматра се 

неуредном и као таква неће бити примљена од стране Купца. 

Продавац је у обавези да испоруку изврши на начин адекватан предмету испоруке. У 

супротном испорука ће се сматрати неуредном и Купац је неће прихватити. 

 

Члан 6. 

Купац и Продавац  ће записнички констатовати пријем испоручених добара и 

потписати  Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, Продавац  

мора исте отклонити најкасније одмах а најкасније у року од 3 дана сачињавања Записника 

о рекламацији. 

Члан 7. 
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Продавац испоручује добра у оригиналном  паковању произвођача која имају рок 

употребе  најкраће 12 месеци  од дана пријема добара код Купца. 

У том року сва добра која, при нормалној употреби и прописаном чувању, претрпе трајне 

промене или оштећења, а која нису проузрокована непрописним начином коришћења или 

радом у условима за које нису предвиђена, биће замењена о трошку Продавца. 

Купац  је овллашћен  да врши  контролу  квалитета  испорученог добра  на месту пријема,  

током,  и после испоруке, са правом  да узорке  добара  достави независној  

специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета 

установи да испоручена добра не одговарају уговореном кваллитету и стандардима, 

Испоручилац ће бити у обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 24 сата, 

испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета и стандарда. 

У  том  случају  сви  трошкови  анализе  и  рекламације  падају  на  терет понуђача. 

Уколико  се приликом  пријема  добара констатују  недостаци у испорученим добрима  

испоручилац је дужан да их отклони у року од пет дана од дана сачињавања Записника  о 

рекламацији. 

Члан 8. 

Продавац гарантује Купцу за квалитет добара из чл. 2 овог уговора  који морају у свим   

аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају 

прописима о производњи и промету средстава за хигијену, и с тим у вези се обавезује да му 

приликом испоруке истих достави одговарајуће доказе о томе (сертификат, атест, декларацију 

о квалитету и друге документе у складу са важећим прописима). 

 

Члан 9. 

Као средство обезбеђења уредног и квалитетног извршења уговорених обавеза, 

Продавац је  у обавези да приликом потписивања уговора достави купцу, на име 

гаранције за добро извршење  посла, бланко сопствену  меницу  са  меничним  

овлашћењем   са  клаузулом  «без  протеста»  и  роком  доспећа  «по виђењу», у висини 

од 10 % уговорене вредности набавке са урачунатим ПДВ-ом са роком важења који не 

може бити краћи од 370 од дана закључења Уговора. Меница мора бити регистрована 

код НБС. 

Меница  ће бити реализована: 

-  у  потпуности,  уколико  Продавац  у  току  спровођења  Уговора  одустане  од  

истог,  или уколико Продавац неспровођењем уговора омете купца у редовном раду и 

нанесе му штету или угрози живот пацијената на ма који начин и запослених; 

- делимично, у висини настале штете (разлике  у цени и другим  трошковима)  

уколико  купац буде принуђен да у току спровођења  уговора, одређену  количину робе 

набави од другог понуђача у складу са уговором, а због неуредне или неадекватне 

испоруке од  стране Продавца. 

Меница  ће бити враћена Продавцу по истеку рока или окончању посла.. 

 

Члан 10.  

 У случају непоштовања обавеза и гаранција датих Купцу од стране Продавца, у складу 

са одредбама овог уговора, Купац има овлашћење да, активирањем гаранција из чл. 8. набави 

робу из чл. 2. овог уговора од другог добављача. 

Уколико   Продавац   несавесним   извршењем   својих   уговорних   обавеза,   

посебно  у  погледу динамике испоруке, количине и квалитета робе омете Купца у 

обављању своје делатности, дужан је да му надокнади причињену штету. 
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Члан 11. 

Уговор се закључује за период од 12 месеци односно до закључења новог уговора по 

спроведном поступку јавне набавке у 2015.години. 

 

Члан 12. 

Уговор може, једностраном изјавом Наручиоца или Продавца, бити раскинут у року од 

30 дана, у случају неиспуњења уговорних обавеза, а нарочито у случају испоруке робе која не 

задовољава потребе Наручиоца, у складу са уговореним гаранцијама за квалитет артикала, 

као и када из објективних и доказивих разлога или због већих поремећаја на тржишту и 

ванредних околности, није могућа даља реализација Уговора. 

 

Члан 13. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У 

супротном, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 

 

Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања. 

 

Члан 15. 

            Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по  два примерка задржавају 

обе уговорене стране. 

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ 

 

ЗА ПОНУЂАЧА                ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_________________                   ________________ 
 

 

НАПОМЕНА: Понуђач попуњава модел уговора тако што уписује само своје податке, 

потписује га и оверава. 
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11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Р. бр. Структура трошкова припремања понуде 
Износ без 

ПДВ 

ПДВ Износ са 

ПДВ 

1     

2     

3     

4     

5     

УКУПНО    

 

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, дајем 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 

____________________, матични број ________________, понуду у поступку ЈНМВ 002/14 

СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ        подноси независно, без 

договора са другим понуђачима или заитересованим лицима. 

 

 

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 
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13. САДРЖАЈ ДОКУМНТАЦИЈЕ КОЈУ ПОНУЂАЧ ПРЕДАЈЕ 

 
Документација која се доставља у поступку ЈНМВ 002/2014 по партијама: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

. 

. 

. 

 

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


