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На  основу  чл.  34.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 3. 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 набавке15/13 број 5 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 5/2, припремљена је: 
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ЈН бр15 /2013  
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .....................................Јавно комунално предузеће „3.октобар“Бор 
Адреса: …........................................Бор, 7.Јули 60 
Интернет страница:.........................www.јкпбор.рс 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у квалификационом поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет   јавне   набавке   бр.   15/13 су Набавка резервних делова за камионе и  другу 
механизацију по партијама 
 Предметна јавна набавка је обликована у 8  партија: 
Партија 1: Путничка и доставна возила и то:  Марке Мерцедес Тип Вито, Марке Рено Тип Трафик, 
Марке Фолцваген Тип Транспортер Т4, Марке Југо  Тип 55, Марке Југо поли  Тип 55-поли, Марке 
Пунто Тип 1,7 ТД, Марке Цитроен Тип 1,4 АX, Марке Махиндра Тип Болеро доубле цаб БX5, Марке 
Застава Тип Ривал 40,8, Марке Застава Тип ОМ 40/35Б.Ознака из општег речника набавки 
34330000-Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле. 
Партија 2: Резервни делови за пумпе за воду надограђене на камионе марке Мерцедес 12-13 и Фап 
16-16 (каталошка ознака центрифугалне пумпе 36.00.00/2РЛ ВАТРОСПРЕМ). Ознака из општег 
речника набавки 34320000-Механички резервни делови осим мотора и делова мотора. 
Партија 3: Резервни делови за ауто-електрику за возила Мерцедес, Фап и Ивеко. Ознака из општег 
речника набавки 31610000 електрична опрема за моторе и возила. 
Партија 4: Резервни делови за камионе  Марке Мерцедес Тип: 12-13-Цистерне, Марке Мерцедес 
Тип: 13-17-Смећар, Марке Мерцедес Тип: 18-24-Смећар, Марке Мерцедес Тип: 26-26-Кипер, Марке 
Мерцедес Тип: 20-24-Кипер, Марке Мерцедес Тип: 18-28-Атего, Марке Мерцедес Тип:416 УНИМОГ. 
Ознака из општег речника набавки 34330000-Резервни делови за теретна возила, доставна 
возила и аутомобиле. 
Партија 5: Резервни делови за камион Марке Фап Тип: 16-16-Цистерна, Марке Фап Тип: 16-20-
Смећар, Марке Фап Тип: 19-21-Кипер, Марке Фап Тип: 22-28-Кипер. Ознака из општег речника 
набавки 34330000-Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле. 
Партија 6: резервни делови за радне машине Марке Булдозер Тип ТГ-90, Марке УЛТ Тип: 100, 
Марке УЛТ Тип: 160, Марке Цатерпилар Тип: 428Д, Марке Тереx Тип: 970 Елите, Марке Крамер Тип: 
312 СЕ. Ознака из општег речника набавки 34330000-Резервни делови за теретна возила, 
доставна возила и аутомобиле. 
Партија 7: Резервни делови за радне машине Марке Трактор Тип: ИМТ 539, Марке Трактор Тип: 
ЈМ354 Кинез, Марке Трактор Тип:Тома Винковић  821, Марке Трактор Тип: Тома Винковић 730. 
Ознака из општег речника набавки 34224000 Делови за приколице, полуприколице и друга 
возила. 
Партија 8: Резервни делови за камион Марке ИВЕЦО Тип: МЛ120Е18 Еуроцарго Тецтор- 
аутосмећар подизач, камион Марке ИВЕЦО  Тип: МЛ180Е24 Еуроцарго Тецтор – аутосмећар 
вариопрес, камион Марке ИВЕЦО Тип:АД190Т31 Траккер-Аутоцистерна. Ознака из општег речника 
набавки 34330000-Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле. 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Виолета Михајловић службеник за јавне набавке, jkp3oktobar@open.telekom.rs, 
фаx:030/445042, тел.030/432224 
Интернет страница: www.јкпбор.рс 
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2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр: 15/13 су добра : Набавка резервних делова за камионе и 
другу механизацију за потребе ЈКП "3.октобар" Бор за 2013. годину по партијама, ЈН 
15/13.Опрема и помоћни производи за превоз-34000000 (34300000-Делови и прибор за 
возила и њихове моторе). 

2. Партије 
Предметна јавна набавка је обликована у 8  партија: 
Партија 1: Путничка и доставна возила и то:  Марке Мерцедес Тип Вито, Марке Рено Тип Трафик, 
Марке Фолцваген Тип Транспортер Т4, Марке Југо  Тип 55, Марке Југо поли  Тип 55-поли, Марке 
Пунто Тип 1,7 ТД, Марке Цитроен Тип 1,4 АX, Марке Махиндра Тип Болеро доубле цаб БX5, Марке 
Застава Тип Ривал 40,8, Марке Застава Тип ОМ 40/35Б.Ознака из општег речника набавки 
34330000-Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле. 
Партија 2: Резервни делови за пумпе за воду надограђене на камионе марке Мерцедес 12-13 и Фап 
16-16 (каталошка ознака центрифугалне пумпе 36.00.00/2РЛ ВАТРОСПРЕМ). Ознака из општег 
речника набавки 34320000-Механички резервни делови осим мотора и делова мотора. 
Партија 3: Резервни делови за ауто-електрику за возила Мерцедес, Фап и Ивеко. Ознака из општег 
речника набавки 31610000 електрична опрема за моторе и возила. 
Партија 4: Резервни делови за камионе  Марке Мерцедес Тип: 12-13-Цистерне, Марке Мерцедес 
Тип: 13-17-Смећар, Марке Мерцедес Тип: 18-24-Смећар, Марке Мерцедес Тип: 26-26-Кипер, Марке 
Мерцедес Тип: 20-24-Кипер, Марке Мерцедес Тип: 18-28-Атего, Марке Мерцедес Тип:416 УНИМОГ. 
Ознака из општег речника набавки 34330000-Резервни делови за теретна возила, доставна 
возила и аутомобиле. 
Партија 5: Резервни делови за камион Марке Фап Тип: 16-16-Цистерна, Марке Фап Тип: 16-20-
Смећар, Марке Фап Тип: 19-21-Кипер, Марке Фап Тип: 22-28-Кипер. Ознака из општег речника 
набавки 34330000-Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле. 
Партија 6: резервни делови за радне машине Марке Булдозер Тип ТГ-90, Марке УЛТ Тип: 100, 
Марке УЛТ Тип: 160, Марке Цатерпилар Тип: 428Д, Марке Тереx Тип: 970 Елите, Марке Крамер Тип: 
312 СЕ. Ознака из општег речника набавки 34330000-Резервни делови за теретна возила, 
доставна возила и аутомобиле. 
Партија 7: Резервни делови за радне машине Марке Трактор Тип: ИМТ 539, Марке Трактор Тип: 
ЈМ354 Кинез, Марке Трактор Тип:Тома Винковић  821, Марке Трактор Тип: Тома Винковић 730. 
Ознака из општег речника набавки 34224000 Делови за приколице, полуприколице и друга 
возила. 
Партија 8: Резервни делови за камион Марке ИВЕЦО Тип: МЛ120Е18 Еуроцарго Тецтор- 
аутосмећар подизач, камион Марке ИВЕЦО  Тип: МЛ180Е24 Еуроцарго Тецтор – аутосмећар 
вариопрес, камион Марке ИВЕЦО Тип:АД190Т31 Траккер-Аутоцистерна. Ознака из општег речника 
набавки 34330000-Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле. 
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3. УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА КАКО ДА САЧИНЕ ПРИЈАВУ 
 

Упутство подносиоцима пријава како да сачине пријаву садржи податке о захтевима 
ЈКП „3.Октобар“ Бор  у погледу садржине пријаве, као и услове под којима се спроводи поступак 
јавне набавке. 
Подносилац пријаве мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 
одређене ЗЈН, а пријаве у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. У 
супротном, пријава се одбија. 
3. 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПРИЈАВА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Пријава мора бити сачињена на српском језику. 
3. 2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПРИЈАВЕ 
 Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву са доказима о испуњености услова из 
конкурсне документације. 
 Подносилац пријаве који је самостално поднео пријаву не може истовремено да учествује у 
заједничкој пријави или као подизвођач. 
 У року за подношење пријаве подносилац пријаве може да измени, допуни или опозове своју 
пријаву, на начин који је одређен за подношење пријаве.   
Пријава се сматра потпуном и исправном, ако подносилац пријаве поднесе све доказе о 
испуњености услова из чл.75. и 76. предвиђене чланом 77. ЗЈН наведене у Обрасцу за признавање 
квалификације и Упутству како се доказује квалификација подносилаца пријава. 
3.3. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
1) Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени, у 
супротном пријава ће бити одбијена као неисправна. 
2) Уколико подносилац пријаве наступа са групом подносилаца пријава овлашћени представник 
групе подносилаца пријава попуњава, потписује и оверава печатом: 
- образац за признавање квалификације; 
- образац изјаве подносиоца пријаве о техничком капацитету 
- образац изјаве подносиоца пријаве о кадровском капацитету; 
- образац изјаве о прихватању услова за искључивање са листе кандидата; 
- образац изјаве да подносилац пријаве испуњава услове из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада 
Овлашћени представник групе подносилаца пријава мора имати овлашћење за 
подношење пријаве, које је потписано и оверено од осталих понуђача из групе подносилаца пријава. 
Овлашћење се доставља уз пријаву. 
Сваки подносилац пријаве из групе подносилаца пријава укључујући и овлашћеног представника 
подносилаца пријава, попуњава, потписује и печатом оверава, образац пријаве. Уколико група 
подносилаца пријава нема овлашћеног представника, сви подносиоци пријава из групе подносилаца 
пријава попуњавају, потписују и оверавају печатом напред наведене обрасце и образац пријаве. 
3) Уколико подносилац пријаве наступа са подизвођачем, подносилац пријаве и подизвођач 
потписују и печатом оверавају образац подаци о подизвођачу, а уколико не наступа са 
подизвођачем онда не доставља овај образац. 
3. 4. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка је обликована у 8  партија: 
Подносилац пријаве може да поднесе пријаву за целокупну набавку или за једну или више партија. 
Пријава мора да обухвати најмање једну партију.  
3. 5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Подносилац пријаве који је самостално поднео пријаву не може истовремено да учествује у 
заједничкој пријави или као подизвођач. 
3. 6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
1) Подносилац пријаве је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у 
пријави наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако подносилац 
пријаве у пријави наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 
наведе назив подизвођача. 
2) Подносилац пријаве је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 
3) Подносилац пријаве је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) и 76. ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном 
документацијом. 
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3. 7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ 
1) Пријаву може поднети група подносилаца пријава. 
2) Сваки подносилац пријаве из групе подносилаца пријава мора да испуни услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном 
документацијом , а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно. 
3.8 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
1) Свака страница пријаве која садржи податке који су поверљиви за подносиоца пријаве треба да у 
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти 
подаци утврђени као поверљиви. Уколико подносилац пријаве не наведе по ком пропису су подаци у 
пријави утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 
2) Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима пријава садржане у 
пријави који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
пријави. 
3) Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у пријави. 
4) Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена подносилаца пријава и поднете пријаве до 
истека рока за отварање пријава. 
3. 9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
1) Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу ЈКП“3.Октобар „ Бор , 7.Јули 60, 
„Питања за Комисију за јавну набавку добара – набавка резервни делови за камионе и другу 
механизацију , ЈН број 15/13, у првој фази квалификационог поступка“, тражити додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем пријаве, најкасније пет дана пре истека рока 
за подношење пријаве. 
ЈКП“3.Октобар „ Бор  ће на захтеве заинтересованих лица одговорити у року од три  дана од дана 
пријема захтева у писаном облику и истовремено ту информацију ће доставити свим другим  
заинтересованим  лицима која су преузела конкурсну докунментацију и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
2) Ако ЈКП“3.Октобар „ Бор ,  измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење пријава, дужна је да продужи рок за подношење пријава и да о томе у 
писаном облику обавести сва заинтересована лица која су примила конкурсну документацију. 
 3) Одлука о продужењу рока биће објављена на  Порталу. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
3. 10. ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
Одлука о признавању квалификације биће донета у року од  5 дана од дана јавног отварања пријава. 
Одлуком о признавању квалификације наручилац ће признати квалификацију подносиоцима пријава 
за које утврди да испуњавају све услове из ЗЈН и конкурсне документације, на основу чега ће 
формирати листу кандидата које ће у другој фази квалификационог  поступка позвати да поднесу 
понуду. Квалификација се признаје на период до краја 2013.  године од дана када одлука о признању 
квалификације постане коначна. 
3.11.ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ КАНДИДАТИМА ПРИЗНАЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА 
Наручилац признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди да испуњавају  услове  за  
квалификацију  одређене  овом  конкурсном документацијом и формира листу која има најмање 
пет кандидата. У предметном квалификационом поступку, наручилац кандидатима признаје 
квалификацију на период до краја 2013 године. 
Наручилац ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификација сваком 
подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање 
квалификације. 
Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да испуњава услове за 
признавање квалификације или ако стекне негативну референцу, о чему доноси одлуку која у 
образложењу садржи разлоге за искључење кандидата и коју у року од три дана од дана њеног 
доношења доставља свим кандидатима. 
3. 12. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
ЈКП“3.октобар“ Бор  може да одбије пријаву уколико поседује доказ наведен у члану 82. став 2. тачка 
1) до 8) ЗЈН.  
3. 13. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
1) Захтев за заштиту права може се поднети у складу са ЗЈН и у роковима предвиђеним овим 
законом. 
2) Захтев за заштиту права подноси се Републичкој Комисији за заштиту 
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права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
3) О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом затхеву на Порталу 
управе за јавне набавке, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
4) Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
број: 840-742221843-57 уплати републичку административну таксу у износу од 80.000,00  динара, на 
име подношење Захтева за заштиту права, (шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на број: 97 50-
016; сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке бр. 15/2013; Корисник: Буџет 
Републике Србије).  
3. 14. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
1) Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, тако да 
се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата; 
2) Пожељно је да сви документи поднети у пријави буду повезани траком у целину и запечаћени, 
тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
3) Пријаву са доказима о испуњености услова из конкурсне документације на адресу: ЈКП“3.Октобар 
„ Бор , улица  7.Јули 60, 19210 Бор, са назнаком: 
,,Пријава за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара – Резервни делови 
за камионе и другу механизацију за потребе ЈКП „3.Октобар Бор“ , ЈН број 15/13 – НЕ ОТВАРАТИ” 
4) Пријава се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
22.08.2013.године  до 13.00 часова. 
5) На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса подносиоца пријаве; 
3. 15. НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА И ДОВОЉАН 
ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Право на учешће у поступку има подносилац пријаве који испуњава услове прописане чланом 76. 
ЗЈН, односно ако располаже и: 

-   неопходним финансијским и пословним капацитетом, и то: 
-   неопходни финансијски капацитет  

- да је подносилац пријаве у обрачунској 2012. години остварио укупно приход од продаје, у 
вредности од најмање 3.400.000,00 динара. 
- неопходни пословни капацитет - да је подносилац пријаве у периоду од предходне три године 
(2010-2012) пре објављивања позива на Порталу јавних набавки  правном-им лицу- има/наручиоцу-
има испоручио предметна добра у укупној вредности од најмање 3.400.000,00 динара.  

- довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом, и то: 
- довољним техничким капацитетом - да у моменту подношења пријаве поседује – користи 
пословни-магацински простор и минимум једно возило неопходно за транспорт предметних добара; 
- довољним кадровским капацитетом - да пре објављивања  позива на Порталу јавних набавки  
има у радном односу минимум  2 запослена  који раде на пословима који су у непосредној вези са 
предметом јавне набавке. 
Испуњеност услова у вези располагања неопходним финансијским и пословним капацитетом 
и довољним техничким капацитетом и кадровским капацитетом, доказује се подношењем 
доказа одређених за ове услове који су наведени у Обрасцу за признавање квалификације и 
Упутству како се доказује квалификација подносилаца пријава. 
3. 16. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1) ЈКП“3.Октобар Бор ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доношење Одлуке о признавању квалификације из члана 109. ЗЈН. 
2) ЈКП“3.Октобар Бор може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године. 
3) Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈКП“3.Октобар Бор ће објавити на Порталу јавних 
набавки  у  року од 3 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка. 
3.17 . РАЗЛОЗИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ СА ЛИСТЕ КАНДИДАТА 
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Подносилац пријаве који је коначном Одлуком о признавању квалификације стекао статус 
кандидата, може бити искључен са Листе кандидатата пре истека рока важења Листе из следећих 
разлога: 
-Уколико кандидат престане да испуњава услове одређене за признавање квалификације у 
предметној јавној набавци; 
-Уколико кандидат на позив Наручиоца у другој фази квалификационог поступка не достави 
понуду; 
- Уколико кандидат у другој фази квалификационог поступка одбије да потпише уговор. 
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4.ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Ред. 

бр. 
Услови: Докази: 

1. 

- да је регистрован код 
надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 
регистар 

 
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК:  Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре. 

Напомена:  
 У случају да понуду подноси група 

понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

2. 

- да он и његов законски 
заступник нису осуђивани за 
неко од кривичних дела као 
чланови организоване 
криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична 
дела против животне 
средине, кривично дело 
примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

ПРАВНО ЛИЦЕ  
1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда на чијем подручју се 
налази     седиште     домаћег     правног     
лица,     односно      седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично  дело  
преваре;   
2)  Извод  из   казнене  евиденције  Посебног 
одељења за организовани криминал  Вишег 
суда у Београду,  којим се потврђује да  
правно лице  није  осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог  криминала;   
3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно 
уверење  надлежне  полицијске  управе  МУП-
а,  којим  се  потврђује  да законски заступник  
подносиоца пријаве није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела  организованог криминала  
(захтев се може поднети према  месту 
рођења или према месту пребивалишта 



10 | 2 7  
 

законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког  од  њих.     
 ПРЕДУЗЕТНИК И ФИЗИЧКА ЛИЦА :  Извод  
из   казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се  
потврђује  да  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  или  давања  мита,  кривично  дело  
преваре  (захтев  се  може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 
Напомена:  
 У случају да понуду подноси правно лице 

потребно је доставити овај доказ и за 
правно лице и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више 
законских заступника, ове доказе 
доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група 
понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања пријава; 

3. 

- да му није изречена мера 
забране обављања 
делатности, која је на снази у 
време објављивања позива 
за подношење понуда 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног  и  
прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  
забране обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код  тог  
органа  није  регистровано,  да  му  је  као  
привредном  друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време 
објаве    позива    за    подношење    пријава. 
ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног   суда   да   
му   није   изречена   мера   забране   обављања 
делатности,  или  потврда  Агенције  за  
привредне  регистре  да  код  тог органа није 
регистровано, да му је  као  привредном 
субјекту изречена мера забране обављања  
делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење  пријава 
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања 
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одређених послова. 
Напомена: 
 У случају да понуду подноси група 

понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

 Потврде морају бити издате након 
објављивања позива за подношење 
пријава  на Порталу јавних набавки. 

4. 

- да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије 
или стране државе када има 
седиште на њеној територији 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО 
ЛИЦЕ: 
1.Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и 
2.Уверење  Управе  јавних  прихода града, 
односно општине да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 
Напомена:  
 У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

 Ова уверења не могу бити старија од 
два месеца пре отварања понуда 

5 

Финансиски и пословни 
капацитет да је подносилац 
пријаве у обрачунској 2012. 
години остварио укупно 
приход од продаје, у 
вредности од најмање 
3.400.000,00 динара.  
 

Доказ: Биланс стања и Биланс успеха са 
мишљењем овлашћеног ревизора за обрачунску 
2012. Годину.  
Напомена: Уколико подносилац пријаве у смислу 
члана 37. Закона орачуноводству и ревизији 
(„Сл. Гласник РС“ број 46/2006, 111/2009) нема 
обавезу да врши ревизију финансијских 
извештаја, Биланс стања и Биланс успеха може 
доставити без мишљења овлашћеног ревизора. 

6 

Да подносилац пријаве 
располаже неопходним 
пословним капацитетом- 
да је подносилац пријаве у 
периоду од предходне три 
године (2010-2012) пре 
објављивања позива на 
Порталу јавних набавки  

Доказ: Потврда-е, дата-е  према моделу 
Обрасца потврде из конкурсне документације 
потписана-е и оверена-е од овлашћеног лица 
правног-них лица-наручиоца којом-јима се 
потврђује да је подносилац пријаве у периоду од 
претходне три године пре објављивања позива 
на Порталу јавних набавки правном-им лицу-
има/наручиопцу-цима испоручио предметна 
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правном-им лицу-
има/наручиоцу-има 
испоручио предметна добра у 
укупној вредности од најмање 
3.400.000,00 динара.  
 

добра укупној вредности од од најмање 
3.400.000,00 динара с тим да је минимум 
вредности испоручених добара за једно правно 
лице наручиоца 300.000,00 динара.  Потврда 
мора бити достављена у оригиналу или овереној 
копији или копији, издата, потписана и оверена 
од правног лица/наручиоца којем су испоручена 
добра при чему је: једна референца=једна 
потврда=једно правно лице. 
Вредности из достављених потврда се 
сабирају. 

7 

Да подносилац пријаве 
располаже довољним 
техничким капацитетом, 
односно – да у моменту 
подношења пријаве поседује 
- користи пословни-
магацински простор и 
минимум једно возило 
неопходно за транспорт 
предметних добара; 
 

Доказ: Изјава подносиоца пријаве (оверена 
печатом и потписана од стране овлашћеног 
лица подносиоца пријаве, под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу) којом потврђује да 
у моменту подношења пријаве поседује – 
користи пословни-магацински простор и минимум 
једно возило неопходно за транспорт 
предметних добара; 

8 

Да подносилац пријаве 
располаже довољним 
кадровским капацитетом, 
односно -. да пре 
објављивања позива на 
Порталу јавних набавки  има 
у радном односу минимум  2 
запослена  који раде на 
пословима који су у 
непосредној вези са 
предметом јавне набавке. 
 

Доказ: Изјава подносиоца пријаве (оверена 
печатом ипотписана од стране овлашћеног 
лица подносиоца пријаве, под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу) којом потврђује да 
пре објављивања позива на Порталу јавних 
набавки  има у радном односу минимум  2 
запослена  који раде на пословима који су у 
непосредној вези са предметом јавне набавке, са 
фотокопијама радних књижица за те запослене. 

9 
 
 

Образац пријаве за 
подносиоца 
пријаве/образац подаци о 
подизвођачу (исправно 
попуњен, потписан и 
печатом оверен); 

(исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен); 

 
10 

Образац за признавање 
квалификације (потписан и 
печатом оверен); 

(потписан и печатом оверен); 

 
11 

Образац изјаве о 
прихватању услова за 
искључивање са листе 
кандидата ( потписан и 
печатом оверен);  

( потписан и печатом оверен); 
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12 

Овлашћење за подношење 
пријаве, потписано и оверено 
печатом од стране осталих 
подносилаца пријава из Групе 
подносилаца пријава, УКОЛИКО 
НАСТУПА КАО ГРУПА 
ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА СА 
ОВЛАШЋЕНИМ 
ПРЕДСТАВНИКОМ. 

потписано и оверено печатом од стране осталих 
подносилаца пријава из Групе подносилаца пријава 

13 

Образац изјаве да подносилац 
пријаве испуњава услове из 
важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима 
рада 

( потписан и печатом оверен); 

14 Образац изјаве о независној 
пријави 

( потписан и печатом оверен); 

15 
Образац изјаве да је 
подносилац пријаве ималац 
интелектуалне својине 

( потписан и печатом оверен); 

16 Образац изјаве о трошковима 
припреме пријаве 

( потписан и печатом оверен); 

 

Одредбе члана 75. ЗЈН сходно се примењују и на предузетнике и на физичка лица као 
подносиоце пријава. 

Место и датум:        ПИБ              М. П.                         Потпис понуђача 
_______________ __________________ _________________ 

Документација може бити и у неовереној фотокопији.  
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5.ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ  

5.1 Пријава  

за набавку резервних делова за камионе и другу механизацију  за потребе ЈКП“3.Октобар“ 
Бор, ЈН 15/13 
ПРИЈАВУ ДАЈЕМО: (означити начин давања пријаве) 

1. За целокупну јавну набавку 
2. За поједине партије 
1. Партија 1: Путничка и доставна возила и то:  Марке Мерцедес Тип Вито, Марке Рено 

Тип Трафик, Марке Фолцваген Тип Транспортер Т4, Марке Југо  Тип 55, Марке Југо 
поли  Тип 55-поли, Марке Пунто Тип 1,7 ТД, Марке Цитроен Тип 1,4 АX, Марке 
Махиндра Тип Болеро доубле цаб БX5, Марке Застава Тип Ривал 40,8, Марке 
Застава Тип ОМ 40/35Б. 

2. Партија 2: Резервни делови за пумпе за воду надограђене на камионе марке 
Мерцедес 12-13 и Фап 16-16 (каталошка ознака центрифугалне пумпе 36.00.00/2РЛ 
ВАТРОСПРЕМ) 

3. Партија 3: Резервни делови за ауто-електрику за возила Мерцедес, Фап и Ивеко 
4. Партија 4: Резервни делови за камионе  Марке Мерцедес Тип: 12-13-Цистерне, 

Марке Мерцедес Тип: 13-17-Смећар, Марке Мерцедес Тип: 18-24-Смећар, Марке 
Мерцедес Тип: 26-26-Кипер, Марке Мерцедес Тип: 20-24-Кипер, Марке Мерцедес 
Тип: 18-28-Атего, Марке Мерцедес Тип:416 УНИМОГ. 

5. Партија 5: Резервни делови за камион Марке Фап Тип: 16-16-Цистерна, Марке Фап 
Тип: 16-20-Смећар, Марке Фап Тип: 19-21-Кипер, Марке Фап Тип: 22-28-Кипер. 

6. Партија 6: резервни делови за радне машине Марке Булдозер Тип ТГ-90, Марке УЛТ 
Тип: 100, Марке УЛТ Тип: 160, Марке Цатерпилар Тип: 428Д, Марке Тереx Тип: 970 
Елите, Марке Крамер Тип: 312 СЕ. 

7. Партија 7: Резервни делови за радне машине Марке Трактор Тип: ИМТ 539, Марке 
Трактор Тип: ЈМ354 Кинез, Марке Трактор Тип:Тома Винковић  821, Марке Трактор 
Тип: Тома Винковић 730. 

8. Партија 8: Резервни делови за камион Марке ИВЕЦО Тип: МЛ120Е18 Еуроцарго 
Тецтор- аутосмећар подизач, камион Марке ИВЕЦО  Тип: МЛ180Е24 Еуроцарго 
Тецтор – аутосмећар вариопрес, камион Марке ИВЕЦО Тип:АД190Т31 Траккер-
Аутоцистерна. 

Назив и седиште Подносиоца 
пријаве(уписати за све чланове групе 
која подноси заједничку пријаву) 

 

 

ПИБ 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Име и презиме 
 

 

Број телефона 
 

 

Број факса 
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Е-маил адреса 
 

 

Одговорно лице 
 

 
 

 Пријаву подносим: (заокружити)  

а) самостално  

б) заједничка пријава чланова групе и то:  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(навести пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични 
број и порески идентификациони број, име особе за контакт и др.), за чланове групе који заједно 
подносе пријаву, у случају подношења заједничке пријаве  

ц) пријава са подизвођачем  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(навести пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични 
број и порески идентификациони број, име особе за контакт и др.), у случају да Подносилац 
пријаве део извршења набавке поверава подизвођачу  

Навести податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Образац пријаве чине обрасци од 5.1 закључно са обрасцем 5.5 сходно члану 9. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације.  

   
Место и датум: 

_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
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5.2-  Подаци о подносиоцу пријаве  

Пословно име или скраћени назив подносиоца 
пријаве из регистра:  

   

Адреса подносиоца пријаве: 
Место и општина  

   

Лице одговорно за потписивање уговора: 
(име и презиме одговорног лица)  

   

Лице за контакт:     
Адреса електронске поште:     
Телефон:     
Телефакс:     
Матични број подносиоца пријаве:     
Порески идентификациони број (пиб) подносиоца 
пријаве:  

   

Број рачуна и назив банке:     
Шифра и назив претежне делатности:     
   

Место и датум: 
_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
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5.3- Подаци о подизвођачу  

Пословно име или скраћени назив подизвођача из 
регистра:  

   

Адреса подизвођача: 
Место и општина  

   

Лице за контакт:     
Електронска адреса:     
Телефон:     
Телефакс:     
Матични број подизвођача:     
Порески идентификациони број (пиб) подизвођача:     
Број рачуна и назив банке:     
Шифра и назив претежне делатности:     
Укупна вредност пријаве поверене подизвођачу у %  
(који не може бити већи од 50%) 
(процентуално исказивање укупне вредности 
пријаве у случају подизвођача применљиво уколико 
је детаљније описан предмет набавке у смислу 
количина спецификација)  

   

Део предмета набавке који се извршава преко 
подизвођача  

   

   
Место и датум: 

_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
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5.4- Образац изјаве подносиоца пријаве да не наступа са подизвођачем/има  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем Наручиоцу / ________________ да 
подносилац пријаве 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
уписати назив и седиште подносиоца пријаве, а у случају подношења заједничке пријаве уписати 
назив и седиште свих чланова групе која подноси заједничку пријаву) у поступку јавне набавке 
__________________________________________________________________________________, 
број јавне набавке _____________ не подноси пријаву са подизвођачем/има.  

   
Место и датум: 

_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
   

(Напомена:  

Подносилац пријаве попуњава, оверава печатом, потписује и доставља у пријави овај образац 
само у случају да подносилац пријаве део извршења набавке не поверава подизвођачу).  
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5.5- Подаци о члану групе у заједничкој пријави  

Пословно име или скраћени назив члана групе из 
регистра:  

   

Адреса члана групе: 
Место и општина  

   

Лице за контакт:     
Електронска адреса:     
Телефон:     
Телефакс:     
Матични број члана групе:     
Порески идентификациони број (пиб) члана групе:     
Број рачуна и назив банке:     
Шифра и назив претежне делатности:     
   

Место и датум: 
_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 

УСЛОВИМА РАДА  

ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.  

   
Место и датум: 

_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПРИЈАВИ  

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да пријаву за прву фазу квалификационог 
поступка јавне набавке бр. 15/13  подносим независно, без договора са другим подносиоцима 
пријаве или заинтересованим лицима.  

Место и датум: 
_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИМАЛАЦ 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да сам/ смо имаоци интелектуалне 
својине над ______________________________________________________(назив добра) у складу 
са важећим прописима.  

Место и датум: 
_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПРИЈАВЕ  

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПРИЈАВЕ 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку јавне 
набавке имао следеће трошкове:  

Ред. 
бр.  Врста - назив трошка  Износ без ПДВ-а  Износ са ПДВ-ом  

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           

10.           
   У К У П Н О:        
 

Напомена: достављање ове изјаве није обавезно. У образац трошкова припреме понуде могу 
бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења, а остале 
трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.  

 

Место и датум: 
_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
  ___________________  
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ СА 
ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

ИЗЈАВА 
 

ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ СА ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА 

 
Изјављујемо да прихватамо услове утврђене конкурсном документацијом за искључивање 
са Листе кандидата и са њима се слажемо. Сагласни смо да нас Наручилац може 
искључити са Листе кандидата уколико не поштујемо макар и један од утврђених услова 
наведених у тачки 3. 17 . конкурсне документације. 
 
 
 

Место и датум: 
_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
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11. ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ – РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА 

 

НАЗИВ ПРАВНОГ 
ЛИЦА/НАРУЧИОЦА: 
 

 

СЕДИШТЕ: 
 

 

УЛИЦА И БРОЈ: 
 

 

ТЕЛЕФОН: 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ: 
 

 

ПИБ: 
 

 

 
П О Т В Р Д А којом потврђује да му је подносилац пријаве________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(назив и седиште подносиоца пријаве) 
у претходне три године пре објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки  (у 
периоду од _____2010. до _______2012.) правном-им лицу- има/наручиоцу-има испоручио 
резервне делове за камионе и осталу механизацију  у укупној вредности 
од:___________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________. 

(уписати вредност испоручених добара) 
Потврда се издаје на захтев подносиоца пријаве ______________________________ради 
учешћа у првој фази квалификационог  поступка за јавну набавку добара – Набавка 
резервних делова за камионе и другу механизацију за потребе ЈКП "3.октобар" Бор, 
ЈН 15/13., и у друге сврхе се не може користити. 

Подносилац пријаве одговара за аутентичност референци. 
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

У Бору М.П. Законски заступник 

Дана:________________ ________________ 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

ИЗЈАВА 
 

ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажемо 
захтеваним техничким капацитетом, и то да у моменту подношења пријаве поседујемо - 
користимо пословни-магацински простор и минимум једно возило неопходно за транспорт 
предметних добара. 
 
 
 

Место и датум: 
_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
ИЗЈАВА 

ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 
 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да пре објављивања 
позива на Порталу за јавне набавке  имамо у радном односу минимум 2 запослена који раде 
на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке, 
 
 
 
 

Место и датум: 
_________________________ 

М.П.  

Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве:  

   ____________________________  
(штампано име и презиме 

одговорне особе)  
________________________  

(пун потпис)  
   

Прилог: 
-копије радних књижица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


