Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Комисија за јавну набавку
Број: IV-404-21/12
Дана: 01.04.2016. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности, бр. ЈН 1.3.2/2016 – Текуће одржавање
тротоара у општини Нови Кнежевац, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.3.2/2016 –
Текуће одржавање тротоара у општини Нови Кнежевац, на страни 6. у оквиру поглавља
III – Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис тражених радова, мења се:

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова – Радови који
су предмет набавке и количине које су наручиоцу потребне, ближе су одређени у
поглављу VII - Структура цене са упутством како да се попуни.
Редни
број

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

ОПИС РАДОВА

Јед. мере

Количина

1

2

3

m²

282,00

m²

282,00

m²

282,00

m

235,00

ул. Коче Колара од броја 82 до броја 92 – Нови Кнежевац
Уклањање старе опеке, ископ и планирање земље укупно
d=15cm са утоваром и одвозом на депонију СТД 5km
Набавка, насипање и планирање песка d=3cm

Бетонирање тротоара набијеним бетоном d=12cm са MB 20 са
израдом разделница
Постављање опеке као ивичњака

Паркинг код ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу
Машинско и ручно лупање, поред стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са утоваром и одвозом шута на
депонију СТД 5km
Ископ земље III категорије d=25cm са утоваром и одвозом
ископаног материјала на депонију СТД 5km

m²

210,00

m²

227,00

1

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Планирање и набијање под тла
m²

227,00

Набавка и уградња тампон слоја од песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

218,00

Набавка и уградња тампон слоја природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

211,00

m²

210,00

m²

81,00

Израда армиранобетонске плоче, армиране арматурном мрежом
Q188 од бетона MB 30/IV d=12cm са вибрирањем и завршном
машинском обрадом хеликоптерима, обарањем ивица и израдом
дилетација машинским сечењем бетона на сваких 6m
Уређење и планирање земљаних површина поред стаза са
формирањем падова

ул. Краља Петра I Карађорђевића од броја 13 до броја 25 – Нови Кнежевац (од
ОШ „Јован Јовановић Змај“ до централног градског трга)
Машинско и ручно лупање, поред стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са утоваром и одвозом шута на
депонију СТД 5km

m²

650,00

m²

790,00

m²

790,00

Набавка и уградња тампон слоја од песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

719,00

Набавка и уградња тампон слоја природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

676,00

m²

650,00

m²

290,00

Ископ земље III категорије d=25cm са утоваром и одвозом
ископаног материјала на депонију СТД 5km
Планирање и набијање под тла

Израда бетонског тротоара од бетона MB 30/IV d=12cm са
вибрирањем и завршном машинском обрадом хеликоптерима,
обарањем ивица и израдом дилетација машинским сечењем бетона
на сваких 3m
Уређење и планирање земљаних површина поред стаза са
формирањем падова

ул. Краља Петра I Карађорђевића од броја 4 до броја 8 – Нови Кнежевац (од ПУ
„Срећно дете“ до централног градског трга)
Машинско и ручно лупање, поред стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са утоваром и одвозом шута на
депонију СТД 5km
Ископ земље III категорије d=25cm са утоваром и одвозом
ископаног материјала на депонију СТД 5km

m²

629,00

m²

769,00

m²

76900

m²

699,00

Планирање и набијање под тла

Набавка и уградња тампон слоја од песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm

2

4.5.

Набавка и уградња тампон слоја природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу +/- 1cm

4.6.

Израда бетонског тротоара од бетона MB 30/IV d=12cm са
вибрирањем и завршном машинском обрадом хеликоптерима,
обарањем ивица и израдом дилетација машинским сечењем бетона
на сваких 3m
Уређење и планирање земљаних површина поред стаза са
формирањем падова

4.7.

m²

657,00

m²

629,00

m²

562,00

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова – Радови
који су предмет набавке и количине које су наручиоцу потребне, ближе су одређени у
поглављу VII - Структура цене са упутством како да се попуни.
Редни
број

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

ОПИС РАДОВА

Јед. мере

Количина

1

2

3

m²

282,00

m²

282,00

m²

282,00

m

235,00

ул. Коче Колара од броја 82 до броја 92 – Нови Кнежевац
Уклањање старе опеке, ископ и планирање земље укупно
d=15cm са утоваром и одвозом на депонију СТД 5km
Набавка, насипање и планирање песка d=3cm

Бетонирање тротоара набијеним бетоном d=12cm са MB 20 са
израдом разделница
Постављање опеке као ивичњака

Паркинг код ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу
Машинско и ручно лупање, поред стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са утоваром и одвозом шута на
депонију СТД 5km

m²

210,00

m²

227,00

m²

227,00

Набавка и уградња тампон слоја од песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

218,00

Набавка и уградња тампон слоја природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

211,00

Ископ земље III категорије d=25cm са утоваром и одвозом
ископаног материјала на депонију СТД 5km
Планирање и набијање под тла

3

2.6.

2.7.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Израда армиранобетонске плоче, армиране арматурном мрежом
Q188 од бетона MB 30/IV d=12cm са вибрирањем и завршном
машинском обрадом хеликоптерима, обарањем ивица и израдом
дилетација машинским сечењем бетона на сваких 6m
Уређење и планирање земљаних површина поред стаза са
формирањем падова

m²

210,00

m²

81,00

ул. Краља Петра I Карађорђевића од броја 13 до броја 25 – Нови Кнежевац (од
ОШ „Јован Јовановић Змај“ до централног градског трга)
Машинско и ручно лупање, поред стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са утоваром и одвозом шута на
депонију СТД 5km

m²

650,00

m²

790,00

m²

790,00

Набавка и уградња тампон слоја од песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

719,00

Набавка и уградња тампон слоја природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

676,00

m²

650,00

m²

290,00

Ископ земље III категорије d=25cm са утоваром и одвозом
ископаног материјала на депонију СТД 5km
Планирање и набијање под тла

Израда бетонског тротоара од бетона MB 30/IV d=12cm са
вибрирањем и завршном машинском обрадом хеликоптерима,
обарањем ивица и израдом дилетација машинским сечењем бетона
на сваких 3m
Уређење и планирање земљаних површина поред стаза са
формирањем падова

ул. Краља Петра I Карађорђевића од броја 4 до броја 8 – Нови Кнежевац (од ПУ
„Срећно дете“ до централног градског трга)
Машинско и ручно лупање, поред стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са утоваром и одвозом шута на
депонију СТД 5km

m²

629,00

m²

769,00

m²

769,00

Набавка и уградња тампон слоја од песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

699,00

Набавка и уградња тампон слоја природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу +/- 1cm

m²

657,00

m²

629,00

m²

562,00

Ископ земље III категорије d=25cm са утоваром и одвозом
ископаног материјала на депонију СТД 5km
Планирање и набијање под тла

Израда бетонског тротоара од бетона MB 30/IV d=12cm са
вибрирањем и завршном машинском обрадом хеликоптерима,
обарањем ивица и израдом дилетација машинским сечењем бетона
на сваких 3m
Уређење и планирање земљаних површина поред стаза са
формирањем падова
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2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.3.2/2016 –
Текуће одржавање тротоара у општини Нови Кнежевац, на страни 14. у оквиру
поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се:

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр.
ЈН 1.3.2/2016 – Текуће одржавање тротоара у општини Нови Кнежевац – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 06.04.2016. године, до 14:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 06.04.2016.
године у 15:05 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.
Закона (поглавље IV у конкурсној документацији)
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној
документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цене са упутством како да се
попуни (поглавље VII у конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (поглавље VIII у конкурсној
документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (поглавље X у
конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став
2. Закона (поглавље XI у конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац референци понуђача (поглавље XII у
конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац потврде референци крајњег корисника
(поглавље XIII у конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за кадровски капацитет (поглавље XIV у
конкурсној документацији) и
• Доказе о испуњености свих додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом (у
свему према упутствима како се доказује испуњеност услова).

5

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр.
ЈН 1.3.2/2016 – Текуће одржавање тротоара у општини Нови Кнежевац – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 07.04.2016. године, до 14:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 07.04.2016.
године у 15:05 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.
Закона (поглавље IV у конкурсној документацији)
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној
документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цене са упутством како да се
попуни (поглавље VII у конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (поглавље VIII у конкурсној
документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (поглавље X у
конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став
2. Закона (поглавље XI у конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац референци понуђача (поглавље XII у
конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац потврде референци крајњег корисника
(поглавље XIII у конкурсној документацији),
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за кадровски капацитет (поглавље XIV у
конкурсној документацији) и
• Доказе о испуњености свих додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом (у
свему према упутствима како се доказује испуњеност услова).
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3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.3.2/2016 –
Текуће одржавање тротоара у општини Нови Кнежевац, на страни 28. у оквиру
поглавља VII – Образац структуре цене са упутством како да се попуни, мења се:

Редни
број

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

ОПИС РАДОВА

Јед.
мере

Количина

Јед.
цена

1

2

3

4

Цена радова
без ПДВ-а

Цена радова
са ПДВ-ом

5
(3х4)

6

ул. Коче Колара од броја 82 до броја 92 – Нови Кнежевац
Уклањање старе опеке, ископ и
планирање земље укупно
d=15cm са утоваром и одвозом
на депонију СТД 5km
Набавка, насипање и планирање песка
d=3cm
Бетонирање тротоара набијеним
бетоном d=12cm са MB 20 са израдом
разделница

m²

282,00

m²

282,00

m²

282,00

m

235,00

Постављање опеке као ивичњака

Паркинг код ОШ „Јован Јовановић Змај“ – Нови Кнежевац
Машинско и ручно лупање, поред
стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са
утоваром и одвозом шута на депонију
СТД 5km
Ископ земље III категорије d=25cm са
утоваром и одвозом ископаног
материјала на депонију СТД 5km

m²

210,00

m²

227,00

m²

227,00

m²

218,00

m²

211,00

m²

210,00

Планирање и набијање под тла

Набавка и уградња тампон слоја од
песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm
Набавка и уградња тампон слоја
природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу
+/- 1cm
Израда армиранобетонске плоче,
армиране арматурном мрежом Q188
од бетона MB 30/IV d=12cm са
вибрирањем и завршном машинском
обрадом хеликоптерима, обарањем
ивица и израдом дилетација
машинским сечењем бетона на сваких
6m
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2.7.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Уређење и планирање земљаних
површина поред стаза са формирањем
падова

m²

81,00

ул. Краља Петра I Карађорђевића од броја 13 до броја 25 – Нови Кнежевац (од
ОШ „Јован Јовановић Змај“ до централног градског трга)
Машинско и ручно лупање, поред
стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са
утоваром и одвозом шута на депонију
СТД 5km
Ископ земље III категорије d=25cm са
утоваром и одвозом ископаног
материјала на депонију СТД 5km

m²

650,00

m²

790,00

m²

790,00

m²

719,00

m²

676,00

m²

650,00

m²

290,00

Планирање и набијање под тла

Набавка и уградња тампон слоја од
песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm
Набавка и уградња тампон слоја
природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу
+/- 1cm
Израда бетонског тротоара од бетона
MB 30/IV d=12cm са вибрирањем и
завршном машинском обрадом
хеликоптерима, обарањем ивица и
израдом дилетација машинским
сечењем бетона на сваких 3m
Уређење и планирање земљаних
површина поред стаза са формирањем
падова

ул. Краља Петра I Карађорђевића од броја 4 до броја 8 – Нови Кнежевац (од ПУ
„Срећно дете“ до централног градског трга)
Машинско и ручно лупање, поред
стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са
утоваром и одвозом шута на депонију
СТД 5km
Ископ земље III категорије d=25cm са
утоваром и одвозом ископаног
материјала на депонију СТД 5km

m²

629,00

m²

769,00

m²

76900

m²

699,00

m²

657,00

m²

629,00

Планирање и набијање под тла

Набавка и уградња тампон слоја од
песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm
Набавка и уградња тампон слоја
природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу
+/- 1cm
Израда бетонског тротоара од бетона
MB 30/IV d=12cm са вибрирањем и
завршном машинском обрадом
хеликоптерима, обарањем ивица и
израдом дилетација машинским
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сечењем бетона на сваких 3m

4.7.

Уређење и планирање земљаних
површина поред стаза са формирањем
падова

m²

562,00

УКУПНО

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

Редни
број

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

ОПИС РАДОВА

Јед.
мере

Количина

Јед.
цена

1

2

3

4

Цена радова
без ПДВ-а

Цена радова
са ПДВ-ом

5
(3х4)

6

ул. Коче Колара од броја 82 до броја 92 – Нови Кнежевац
Уклањање старе опеке, ископ и
планирање земље укупно
d=15cm са утоваром и одвозом
на депонију СТД 5km
Набавка, насипање и планирање песка
d=3cm
Бетонирање тротоара набијеним
бетоном d=12cm са MB 20 са израдом
разделница

m²

282,00

m²

282,00

m²

282,00

m

235,00

Постављање опеке као ивичњака

Паркинг код ОШ „Јован Јовановић Змај“ – Нови Кнежевац
Машинско и ручно лупање, поред
стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са
утоваром и одвозом шута на депонију
СТД 5km
Ископ земље III категорије d=25cm са
утоваром и одвозом ископаног
материјала на депонију СТД 5km

m²

210,00

m²

227,00

m²

227,00

m²

218,00

m²

211,00

Планирање и набијање под тла

Набавка и уградња тампон слоја од
песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm
Набавка и уградња тампон слоја
природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу
+/- 1cm
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2.6.

2.7.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Израда армиранобетонске плоче,
армиране арматурном мрежом Q188
од бетона MB 30/IV d=12cm са
вибрирањем и завршном машинском
обрадом хеликоптерима, обарањем
ивица и израдом дилетација
машинским сечењем бетона на сваких
6m
Уређење и планирање земљаних
површина поред стаза са формирањем
падова

m²

210,00

m²

81,00

ул. Краља Петра I Карађорђевића од броја 13 до броја 25 – Нови Кнежевац (од
ОШ „Јован Јовановић Змај“ до централног градског трга)
Машинско и ручно лупање, поред
стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са
утоваром и одвозом шута на депонију
СТД 5km
Ископ земље III категорије d=25cm са
утоваром и одвозом ископаног
материјала на депонију СТД 5km

m²

650,00

m²

790,00

m²

790,00

m²

719,00

m²

676,00

m²

650,00

m²

290,00

Планирање и набијање под тла

Набавка и уградња тампон слоја од
песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm
Набавка и уградња тампон слоја
природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу
+/- 1cm
Израда бетонског тротоара од бетона
MB 30/IV d=12cm са вибрирањем и
завршном машинском обрадом
хеликоптерима, обарањем ивица и
израдом дилетација машинским
сечењем бетона на сваких 3m
Уређење и планирање земљаних
површина поред стаза са формирањем
падова

ул. Краља Петра I Карађорђевића од броја 4 до броја 8 – Нови Кнежевац (од ПУ
„Срећно дете“ до централног градског трга)
Машинско и ручно лупање, поред
стамбених објеката, постојећег
бетонског тротоара d=12cm са
утоваром и одвозом шута на депонију
СТД 5km
Ископ земље III категорије d=25cm са
утоваром и одвозом ископаног
материјала на депонију СТД 5km

m²

629,00

m²

769,00

m²

769,00

m²

699,00

Планирање и набијање под тла

Набавка и уградња тампон слоја од
песка d=15cm са набијањем и
планирањем са тачношћу +/- 1cm
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4.5.

4.6.

4.7.

Набавка и уградња тампон слоја
природног шљунка d=10cm са
набијањем и планирањем са тачношћу
+/- 1cm
Израда бетонског тротоара од бетона
MB 30/IV d=12cm са вибрирањем и
завршном машинском обрадом
хеликоптерима, обарањем ивица и
израдом дилетација машинским
сечењем бетона на сваких 3m
Уређење и планирање земљаних
површина поред стаза са формирањем
падова

m²

657,00

m²

629,00

m²

562,00

УКУПНО

Комисија
м.п.
за јавне набавке
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