
 

 

 
Број: ЈН 53/15/ЈНМВ 

Датум: 29.12.2015.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ УСЛУГА  

Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања 

53/15/ЈНМВ 

 

 

Дана 21.12.2015. године  постављен је на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за достављање понуда и конкурсна документација у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 53/15/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 53/15/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

III – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга 

VII- Модел уговора 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

                                                         I I 

 

Рок за достављање понуда се продужава те се понуде могу доставити до 08.01.2016. 

године до 10,00 часова.Јавно отварање понуда обавиће се 08.01.2016 године у 10,30 

часова. 

 

 

 

 



III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 
 
Предмет јавне набавке су услуге -  Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања, у 

поступку јавне набавке мале вредности 53/15/ЈНМВ. 
 
 
 

Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања, обухвата: 
 
 
 
а)      Интернет пакети по локацијама: (месечно плаћање) 
 

1.Геронтолошки центар Суботица, Радна јединица „Дом Дудова 
шума“,Алеја Маршала Тита 31, Суботица  
А. Интернет 30/30 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету (flat 
rate) - гарантован минимални проток 30Mbps download и 30Mbps 
upload реализоаван преко оптике за потребе (WiFi)  приступа 

           Б) Интернет 10/10 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету (flat 
rate) - гарантован минимални проток 10Mbps download и 10Mbps upload 
реализоаван преко оптике за потребе канцеларија 
 

2.Радна јединица „Дом за негу“,  27 марта 36, Суботица   
1. Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 

Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload.  

2. Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

 
3.Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица   

3. Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 
Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload.   

4. Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

 

4.Служба „Отворена заштита“ и геронтолошки клуб „Центар 2“, Жарка 
Зрењанина 16, Суботица  

- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету (flat 
rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

5. Геронтолошки клуб „Центар 1“,  Петра Драпшина 3, Суботица   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 

Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 



6. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Aлексе Шантића 27, Суботица   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 

Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

7. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Bраће Радића 59  , Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 

Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

8. Геронтолошки клуб „Бајмок“, Штросмајерова 13, Бајмок   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 

Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

 
 
 
б) Структурно каблирање на главној локацији, Суботица, Алеја Маршала 
Тита 31  (једнократно плаћање) 
 

 

 Структурно каблирање целог објекта 

- Постављање пасивне рачунарске мреже, којом ће бити повезан 
централни свич или рутер и не мање од 20 и не више до 30 АП-
ова који ће пружити квалитетан сигнал у целом објекту, тако да 
објекат буде покривен за све кориснике 

- Посебни грађевински радови у сврху радова наведених у 
претходној ставки 

 
 
ц) Сетовање и одржавање централног свича или рутера и АП-ова 

 

д) Техничко решење мора да испуњава следеће стандарде и омогућава 
следеће функционалности: 
 

- Мора да пружи могућност већег броја ССИД-ева (подмреже за 

различите групе корисника: резиденте, запослене, посетиоце...) 

- Техничко решење и опрема мора да задовољава следеће IEEE 

стандарде: 802.11b, 802.11g i 801.11n 

- Решење мора да буде релаизовано преко портала, тако да 

садржи поздравну страну и аутентификацијом за различите 

групе корисника 



 

 

 
е) Телефонску техничку подршку oрганизовану на следећи начин: 

- контакт број за пријаву сметњи и проблема и то 24/7 (свим 
данима од понедељка до недеље, од 00 h до 24h) 

- у случају потпуног прекида сервиса 24/7 (свим данима од 00 
до 24h 

- у случају проблема или престанка рада појединачног АП-а, 
радним данима 8 h до 20 h 

 
 

 

Напомена:  
Комплетна опрема за остваривање тражених услуга не преноси се у 
власништво Наручиоца. 

 

Наручилац се обавезује да ће у току рока предвиђеног за завршетак радова  
обезбедити неометани приступ свим локацијама, како би систем наставио 
са радом у предвиђеном року од дана потписивања уговора. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ф)   Понуђена цена према техничкој спецификацији  

 
I) Цене за Интернет пакете по локацијама: (месечно плаћање)  

 
 

 

Редни Назив услуге     Цена Цена 
Укупна 

цена 
Укупна 
цена 

број        без ПДВ са ПДВ без ПДВ са ПДВ 

        
за 1 

месец 
за 1 

месец за 12 месеци 
за 12 

месеци 

                     

1a. Радна јединица „Дом Дудова шума“,Алеја 
Маршала Тита 31, Суботица 
- Интернет 30/30 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) - гарантован 
минимални проток 30Mbps download и 30Mbps 

upload) реализоавн преко оптике за потребе 
(WiFi)  приступа 
 

        

          

     

          

          

1b. 

-Интернет 10/10 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) - гарантован 
минимални проток 10Mbps download и 
10Mbps upload реализоаван преко оптике за 
потребе канцеларија 
     

2. Радна јединица „Дом за негу“,  27 марта 36, 
Суботица 
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).  
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима. 

        

          

          

          

3. Радна јединица „Дом за одрасла лица“,  Чикош 
Беле 34, Суботица 
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 

        

          

          

          

          



кориницима.  

4. Служба „Отворена заштита“ и геронтолошки 
клуб „Центар 2“, Жарка Зрењанина 16, Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

        

          

          

          

5. Геронтолошки клуб „Центар 1“,  Петра 
Драпшина 3, Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

        

          

          

          

          

          

          

6. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Aлексе 
Шантића 27, Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  
 
 

        

          

          

          

7. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Bраће Радића 59  , 
Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

        

          

          

          

          

          

          

8. Геронтолошки клуб „Бајмок“, Штросмајерова 13, 
Бајмок  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен 
приступ Интернету (flat rate) – негарантован 
проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   
- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

        

          

          

          

          

          

          

УКУПНО БЕЗ ПДВ: (за 12 месеци)       

    УКУПНО СА ПДВ: (за 12 месеци)       

 

 



 

 

II) Цене за иницијално повезивање на новим локацијама (услуга 
подешавања уређаја 
(“setup”):  (једнократно плаћање) 
 
 

Редни број Назив услуге 
Цена без ПДВ за 
једнократно плаћање 

Цена са ПДВ за 
једнократно 
плаћање 

1 Цена „Setup“ нове 
приступне тачке за 
(Acces Point) за 
бежични (WiFi) 
Интернет за 
Геронтолошки 
центар Суботица, 
Алеја Маршала 
Тита 31, Суботица  

 

2 Цена за „Setup“ 
клијентске опреме 
за локацију. 
Нова локација 
(евентуални захтев 
за Интернетом на 
новој локацији)  

 

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  
 УКУПНО са ПДВ-ом  

 
 
 

III)   РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-а (I+II)  

УКУПАН ПДВ  
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА 
ПДВ-ом (I+II)  

 
 
 
 
 
        Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

М.П. 
 
 
 



 
 
 

 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
  

Услуга интернет и бежичног (Wifi) повезивања 
 

 
 
Закључен   између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Наручилац услуга) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Вршилац услуга), 
 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора Вршилац услуга ангажује следеће 
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и 
у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе 
понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 

-да је Наручилац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца 21.12.2015. године за набавку услуга:Услуга интернет и бежичног (Wifi) 
повезивања, број 53/15/ЈНМВ 
 -да је вршилац услуга дана _________________ године доставио понуду број 
__________ од _____________заведену под деловодним бројем наручиоца___________ 
,која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 



 -да понуда вршиоца услуга у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације,које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде вршиоца 
услуга и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________,изабрао 
означеног вршиоца услуга за испоруку добара која су предмет уговора. 

 
Члан 2. 
  

Предмет уговора је набавка услуга: Услуга интернет и бежичног (Wifi) 
повезивања, број 53/15/ЈНМВ у свему према понуди вршиоца услуга. 
 

 

Члан 3. 
  

Вршилац услуга се обавезује да обезбеди Интернет сервис ( у даљем 
тексту: сервис) који представља начин реализације приступа Интернет 
преко сталне везе успостављене између базне станице Добављача и 
локације Наручиоца. 

Вршилац услуга се обавезује да обезбеди симетричан, асиметричан и 
гарантован сервис.  

Вршилац услуга се обавезује да обезбеди техничке додатке, адресе 
локација, опрему и уређаје потребне за коришћење сервиса у свему према 
Понуди која чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 4. 
 

Вршилац услуга се обавезује да обезбеди сервис који обухвата: 
 
а)      Интернет пакете по локацијама: 
 

1.Геронтолошки центар Суботица, Радна јединица „Дом Дудова 
шума“,Алеја Маршала Тита 31, Суботица  

-Интернет 30/30 Mbps/Mbps (неограничен приступ 
Интернету (flat rate) - гарантован минимални проток 
30Mbps download и 30Mbps upload реализоаван преко 
оптике за потребе ((Wifi) приступа 

b)                            -Интернет 10/10 Mbps/Mbps (неограничен приступ 
                                 Интернету (flat rate) - гарантован минимални проток  
                                10Mbps download и 10Mbps upload реализоаван преко  
                                оптике за потребе канцеларија 
 

2.Радна јединица „Дом за негу“,  27 марта 36, Суботица   
-Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 
Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload.  
-Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

 



3.Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица   
-Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 
Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload.   
-Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима.  

 

4.Служба „Отворена заштита“ и геронтолошки клуб „Центар 2“, Жарка 
Зрењанина 16, Суботица  

- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ Интернету (flat 
rate) – негарантован проток 20Mbps download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

5. Геронтолошки клуб „Центар 1“,  Петра Драпшина 3, Суботица   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 

Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

6. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Aлексе Шантића 27, Суботица   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 

Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

7. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Bраће Радића 59  , Суботица  
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 

Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним кориницима.  
 

8. Геронтолошки клуб „Бајмок“, Штросмајерова 13, Бајмок   
- Интернет 20/2 Mbps/Mbps (неограничен приступ 

Интернету (flat rate) – негарантован проток 20Mbps 
download и 2Mbps upload).   

- Рутер мора омогућити WiFi приступ локалним 
кориницима. 

 

б)      Иницијално повезивања на новим локацијама (услуга подешавања   
уређаја 
(“setup”): 
 

– “Setup” нове приступне тачке (Аcces Point) за бежични (WiFi) Интернет 
Интернет за Геронтолошки центар Суботица, Алеја Маршала Тита 31, 
Суботица 

– “Setup”  нове клијентске опреме за локацију наведену (Нова локација 
тј евентуални захтев за Интернетом на новој локацији) 

 



в) Телефонску техничку подршку радним данима од 06 до 22 
часа, ван тог времена e –mailom 

 
Комплетна опрема за остваривање тражених услуга не прелази у 
власништво Геронтолошког центра из Суботице. 
 

Члан 5.  
Вршилац услуга  се обавезује да изврши техничку припрему и обезбеди 

услове за прикључење уређаја на локацији Наручиоца неопходних за 
коришћење сервиса.  

Вршилац услуга се обавезује да телекомуникациону опрему одржава у 

исправном стању, у складу са техничким прописима и стандардима у циљу 

непрекидног и неометеног коришћења сервиса од стране Наручиоца.  
Вршилац услуга се обавезује да обезбеди и инсталира техничку опрему 

неопходну за коришћење сервиса који пружа Наручиоцу. 
Вршилац услуга се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања 

уговора, омогући услуге интернет и бежичног (WiFi) повезивања 

 

Члан 6. 
  

Наручилац се обавезује да за време трајања уговора вршиоцу услуга 
обезбеди несметан приступ објектима на којима се поставља 
телекомуникациона опрема ради инсталације и одржавања исте, која је у 
власништву Вршиоца услуга. 

Члан 7. 
 

Укупна понуђена цена за предметну услугу према прихваћеној понуди 
понуђача износи  

_____________________ динара  без  ПДВ  (уписати  износ)   а  што  са  
ПДВ  износи 
_____________________динара (уписати износ). 
 

Члан 8. 
  

Наручилац ће накнаду за пружене услуге наведе у члану 7. Уговора 
исплаћивати у року од 30 дана од дана достављене исправне, уредно 
потписане и печатиране фактуре о пруженим услугама 
 

Члан 9. 
  

Плаћање је динарско на рачун понуђача Цене из понуде су 
фиксне и не могу се мењати за све време трајања уговора. 

 
Члан 10. 
  

Приликом закључења уговора Вршилац услуга је дужан да у корист 
Наручилаца достави регистровану меницу као средство обезбеђења и то:  



• Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло 
меницу за добро извршење посла   

• Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом 

«без протеста»,на износ од 10% од вредности уговора, са роком 

важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора.   
• Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране 

пословне банке   
• Копију картона депонованих потписа   

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може 
се активирати - уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач : 

- не испоштује одредбе уговора;   
- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року   
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.  
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење 

обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансијског 
обезбеђења. 

 
Члан 11. 
  

Реализација предметне јавне набавке може износити највише до 
износа процењене вредности јавне набавке  

Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им 
за ту намену бити одобрена у тој буџетској години  

Члан 12. 
  

Уговор се закључује на период од 1 ( једне ) године и ступа на снагу 
даном потписа уговорних страна. 

Члан 13. 
  

Вршилац услуга се обавезује да за сваки календарски дан 
нефункцинисања сервиса умањи месечни износ уговорене накнаде из члана 
8. овог Уговора за 3,33% 

Члан 14. 
  

Вршилац услуга се обавезује да у случају сметњи или квара на опреми 
у власништву Вршиоца услуга на писмени захтев Наручиоца путем е – 
маила Вршиоца услуга отклони сметњу односно квар у року од 1 сат по 
пријему обаветења или да уколико је у питању физички квар који није 
могуће отклонити даљинским путем, изађе на терен у року од 2 сата по 
пријему обавештења. 
 

Члан 15. 
  

У случају прекида рада сервиса или неправилног функционисања 
истог, Вршилац услуга не прихвата одговорност у случају да је то 
условљено:  



- неправилним радом опреме коју није испоручио Вршилац 
услуга ;   

- конфигурацијом опреме извршеном од стране Наручиоца 
или лица којима је Наручилац поверио конфигурисање 
опреме, а која није усаглашена са Вршиоцем услуга.   

- ометањем free-licence опсега или грешке у функционисању 
делова Интернет мреже на које објективно не може да утиче.   

- вишом силом.   
Члан 16. 
  

Наручилац има право да писменим путем једнострано раскине Уговор 
уколико Вршилац услуга не отклони квар односно прекид у раду сервиса у 
року од 48 сати по писменој пријави путем е-маила о насталом догађају од 
стране Наручиоца, а да то није условљено околностима наведеним у члану 
14 овог Уговора. 

Члан 17. 
  

Наручилац прихвата да је начин коришћења сервиса у потпуности 
одговорност самог Наручиоца и да Вршилац услуга не сноси одговорност за 
могућу посредну или непосредну штету, трошкове, захтеве и губитке 
настале коришћењем сервиса.  

Наручилац се обавезује да увођењем сервиса и коришћењем истог 
неће кршити важеће законе и прописе. 

  
Члан 18. 
  

Уговорне стране су сагласне да све информације добијене од друге 
стране везане за овај уговор имају статус поверљивих пословних 
информација и да ће неће бити саопштене трећим лицима без претходне 
сагласности обе уговорне стране.  

За посебно осетљиве информације било која уговорна страна може 
захтевати да се сагласност за откивање тих информација трећим лицима да 
у писменој форми. 

Члан 19.  
Свака уговорна страна има право да једнострано и без претходног 

обавештења раскине уговор писменим путем уз отказни рок од 30 дана.  
Уговорне стране дужне су да испуне све Уговором преузете обавезе 

доспелих до дана раскида Уговора.  
Члан 20. 
  

На све међусобне односе који овим уговором и посебним законима 
који регулишу наведену област нису регулисани сходно ће се примењивати 
одредбе Закона о облигационим односима 

Члан 21. 
  

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове 
решавати мирним путем, у супротном, спор ће решити стварно 
надлежнан суд у Суботици. 



Члан 22. 
  

Овај уговор сачињава се у 4 (четири) истоветна примерка од којих 
свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
 

НАРУЧИЛАЦ                                              ВРШИЛАЦ УСЛУГА 
  __________________________                              _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


