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Чувати до краја 2030. године 
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А.Цогољевић 

(датум)  (потпис) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

Технички ремонтни завод 

НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

........... Бр 1692-................. 

...................................... 20...... год. 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

 

 

 

 
 

 

На основу члана  108. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12 и 68/2015),  

извештаја комисије бр. 1692-    од _________.2020. године, директор у поступку јавне 

набавке у отвореном поступку, ЈН 02/20 - набавка добара – средства опреме за личну 

заштиту и заштитне рукавице, доноси следећу  

 

О Д Л У К У   

о додели Уговора 

 

1.За набавку добара  за партију 1- група средстава личне заштите 1, ДОДЕЉУЈЕ СЕ 

УГОВОР понуђачу„Инекс заштита“д.о.о.Јагодина, по понуди у укупној вредности  од 

964.595,00 динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 20 дана од дана испоруке. Место 

испоруке Фцо –ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 20 дана од потписивања уговора и 

издавања наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

 

2.За набавку добара  за партију 2- група средстава личне заштите 2, ДОДЕЉУЈЕ СЕ  

УГОВОР понуђачу„Дам93“д.о.о.Горњи Милановац, по понуди у укупној вредности од 

400.400,00 динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место 

испоруке Фцо –ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и 

издавања наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

 

3. Да се за набавку добара, за партију 4 - група средстава личне заштите 4, ДОДЕЉУЈЕ 

СЕ УГОВОР понуђачу„Албо“д.о.о.Земун, по понуди у укупној вредности од 1.979.500,00 

динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо 

–ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања 

наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде 

 

4. Да се за набавку добара, за партију 5 - група средстава личне заштите 5, ДОДЕЉУЈЕ 

СЕ УГОВОР  понуђачу„Албо“д.о.о.Земун, по понуди у укупној вредности од 173.820,00 

динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо 

–ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања 

наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде 

 

5. Да се за набавку добара, за партију 6 - група средстава личне заштите 6, ДОДЕЉУЈЕ 

СЕ УГОВОР понуђачу„Матица“д.о.о.Крагујевац, по понуди у укупној вредности од  

317.500,00,00 динара без пдв-а . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место 

испоруке Фцо –ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и 

издавања наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде. 
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6. Да се за набавку добара, за партију 7 - група средстава личне заштите 7, ДОДЕЉУЈЕ 

СЕ УГОВОР понуђачу„Матица“д.о.о.Крагујевац, по понуди у укупној вредности од 

138.300,00 динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место 

испоруке Фцо –ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и 

издавања наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде 

 

7. Да се за набавку добара, за партију9 - група средстава личне заштите 9, , ДОДЕЉУЈЕ 

СЕ  УГОВОР  понуђачу„Албо“д.о.о.Земун, по понуди у укупној вредности од 4.665.000,00 

динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо 

–ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања 

наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Технички ремонтни завод Крагујевац покренуо је набавке у отвореном поступку у циљу 

закључења оквирног споразума са једним добављачем на две године по партијама -  

набавка средстава опреме за личну заштиту и заштитне рукавице по партијама ЈН 02/20, 

Одлуком  бр. 1692-1 од 11.05.2020 године.Редни број ЈН02/20. 

 

За ову набавку предвиђена су средства у висини од 14.744.250,00 динара без пдв-а, конто 

економске класификације 51100,515900  и то:  

Партија 1 -  група средстава личне заштите 1- 1.292.500,00 динара, 

Партија 2 -  група средстава личне заштите 2-    644.800,00 динара, 

Партија 3 -  група средстава личне заштите 3-    337.950,00 динара,  

Партија 4 -  група средстава личне заштите 4- 2.592.000,00 динара,  

Партија 5 -  група средстава личне заштите 5-    282.000,00 динара,  

Партија 6 -  група средстава личне заштите 6-    305.000,00 динара,  

Партија 7 -  група средстава личне заштите 7-    108.000,00 динара,  

Партија 8 -  група средстава личне заштите 8-    182.000,00 динара,  

Партија 9 -  заштитне рукавице 9- 9.000.000,00 динара, 

 

Разлог за примену поступка јавне набавке у отвореном поступку : 

Процењена вредност  предметне набавке износи 14.744.250,00 динара без пдв-а, и сходно 

износу процењене вредности, спроведен је поступак Јавне набавке у отвореном поступку 

у складу са чланом 32.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 68/2015). 

Критеријум за избор је „најнижа понуђена цена“за сваку партију. 

 

Позив  за достављање понуда  бр. 1692-7 од 11.05.2020.године објављен на интернет 

страници наручиоца и на Порталу јавних набавки  дана 21.05.2020 године.Позив за 

подношење понуда објављен је у Службеном Гласнику РС: 

 

На адресу Завода, до рока означеног за достављање понуда 29.06.2020 године, до 12.00 

часова, пристигло је 5 (пет) понуда, и то: 

 

1. број под којим је понуда заведена: 1692-15 

назив или шифра понуђача: „Т комерц“ Чачак 

 датум и час пријема: 26.06.2020., 11,45 часова 

 

2. број под којим је понуда заведена: 1692-16 

назив или шифра понуђача: „Албо"доо Земун 
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 датум и час пријема:29.06.2020. године , 09,30 часова 

 

3. број под којим је понуда заведена: 1692-17 

назив или шифра понуђача: "Инекс заштита" Јагодина 

 датум и час пријема: 29.06.2020. године у 11,20 часова 

 

 4. број под којим је понуда заведена: 1692-18 

 назив или шифра понуђача:"Дам 93“ д.о.о. Горњи Милановац 

 датум и час пријема:29.06.2020. године у 11,40 часова   

 

 5. број под којим је понуда заведена: 1692-19 

 назив или шифра понуђача:"Матица“ д.о.о. Крагујевац 

 датум и час пријема:29.06.2020. године у 11,50 часова   

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Комисија је Записник о отварању понуда послала путем факса и мејла након отварања 

понуда, понуђачима који су доставили понуде а чији представник није просуствовао 

јавном отварању понуда. 

 

Преглед понуда:  

Број под којим је понуда заведена: 1692-15 

Назив или шифра понуђача: „Т комерц“Чачак 

Понуда дата за партију 4,5,7,9  

Партија 4 – група средстава личне заштите 4. Укупна вредност без ПДВ-а 2.254.040,00 

динара . Рок плаћања у року од 20 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде.  

Партија 5 група средстава личне заштите 5.Укупна вредност без ПДВ-а 231.228,00 динара 

. Рок плаћања у року од 20 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 7 група средстава личне заштите 7.Укупна вредност без ПДВ-а 186.990,00 динара 

. Рок плаћања у року од 20 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 9 група средстава личне заштите 9.Укупна вредност без ПДВ-а 10.211.200,00 

динара . Рок плаћања у року од 20 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

___________________________________________________________________________ 

 

Број под којим је понуда заведена: 1692-16 

Назив или шифра понуђача: „Албо“доо Земун  

Понуда дата за партију/е: 2,3,4,5,6,9 

Партија 2 – група средстава личне заштите 2. Укупна вредност без ПДВ-а 524.680,00 

динара . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде.  
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Партија 3 група средстава личне заштите 3.Укупна вредност без ПДВ-а 211.025,00 динара 

. Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 4 група средстава личне заштите 4.Укупна вредност без ПДВ-а 1.979.500,00 

динара . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 5 група средстава личне заштите 5.Укупна вредност без ПДВ-а 173.820,00 динара 

. Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 6 група средстава личне заштите 6.Укупна вредност без ПДВ-а 406.500,00 динара 

. Рок плаћања у року од 20 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 9 група средстава личне заштите 9.Укупна вредност без ПДВ-а 4.665.000,00 

динара . Рок плаћања у року од 20 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

____________________________________________________________ 

Број под којим је понуда заведена: 1692-17 

Назив или шифра понуђача: „Инекс заштита“ Јагодина 

 

Партија 1 група средстава личне заштите 1.Укупна вредност без ПДВ-а 964.595,00 динара 

. Рок плаћања у року од 20 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 20 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

_____________________________________________________________ 

Број под којим је понуда заведена: 1692-18 

Назив или шифра понуђача:„Дам 93“ д.о.о.Г.Милановац 

Понуда дата за партију: 1,2,3  

Партија 1 група средстава личне заштите 1.Укупна вредност без ПДВ-а 1.008.150,00 

динара . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 20 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 2 група средстава личне заштите 2.Укупна вредност без ПДВ-а 400.400,00 динара 

. Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 3 група средстава личне заштите 3.Укупна вредност без ПДВ-а 264.860,00 динара 

. Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

____________________________________________________________ 

Број под којим је понуда заведена: 1692-19 

Назив или шифра понуђача:  „Матица“ Крагујевац 

Понуда дата за партију/е: 1,3,4,5,6,7,9 
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Партија 1 група средстава личне заштите 1.Укупна вредност без ПДВ-а 1.228.430,00 

динара . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 20 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 3 група средстава личне заштите 3.Укупна вредност без ПДВ-а 229.630,00 динара 

. Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 4 група средстава личне заштите 4.Укупна вредност без ПДВ-а 1.745.980,00 

динара . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 5 група средстава личне заштите 5.Укупна вредност без ПДВ-а 256.300,00 динара 

. Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 6 група средстава личне заштите 6.Укупна вредност без ПДВ-а 317.500,00,00 

динара . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

Партија 7 група средстава личне заштите 7.Укупна вредност без ПДВ-а 138.300,00 динара 

. Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

 

Партија 9 група средстава личне заштите 9.Укупна вредност без ПДВ-а 5.919.000,00 

динара . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 

понуде   30 дана од дана отварања понуде. 

 

Неблаговремене понуде : Нема 

 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 

Понуде доле наведених понуђача комисија наручиоца одбија као неприхватљиве сходно 

члану 107.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 124/12 и 68/2015) и то: 

За партију 9 

Понуду понуђача „Т Комерц“Чачак у износу од 10.211.200,00 динара без пдв-а.  

 

Разлог за одбијање – пристигла  понуда је изнад процењене вредности. 

 

Понуде доле наведених понуђача комисија наручиоца одбија као неодговарајуће јер не 

испуњавају техничке захтеве, сходно члану 107.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 

124/12 и 68/2015) и то: 

 

 

 

 



 

 6 

За партију 3 

Понуду понуђача„Албо“Земун у износу од 211.025,00динара без пдв-а, понуду понуђача 

„Дам 93“Г.Милановац у износу од 264.860,00 динара без пдв-а, понуду понуђача 

„Матица“ Крагујевац у износу од 229.630,00 динара без пдв-а.  

  

Пристигле понуде не одговарају траженим захтевима из следећих разлога: 

- Понуђач „Албо“ из Земуна није испунио тражени захтев минималне површинске масе 

тканине од 220 г/м2 код ставке бр.6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 и 15, већ је понудио артикле са 

мањом површинском масом. 

- Понуђач „Матица“ из Крагујевца није испунио тражени захтев минималне 

површинске масе тканине од 220 г/м2 код ставке бр.8, 9, 10, 11,14, 15, 16 и 17, већ је 

понудио артикле са мањом површинском масом. 

- Понуђач „ДАМ 93“-Горњи Милановац за артикле 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

и 18 није доставио уз понуду обавезну тражену документацију-резултате испитивања 

од домаће акредитоване лабораторије. 

За партију 4 

Понуду понуђача „Матица“Крагујевац у износу од 1.745.980,00 динара без пдв-а, обзиром 

да није доставио тражену документацију –резултате испитивања отпорности и осталих 

карактеристика од домаће акредитоване лабораторије. 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ . 

Преглед понуда и ранг листа:  

Партија/

ранг 

Т КОМЕРЦ 

ЧАЧАК 

АЛБО 

ЗЕМУН 

ИНЕКС ЗАШТИТА  

ЈАГОДИНА 

ДАМ 93 

Г.МИЛАНОВАЦ 

1 - - 964.595,00 1.008.150,00 

2 - 524.680,00 - 400.400,00 

3 - - - - 

4 2.254.040,00 1.979.500,00 - - 

5 231.228,00 173.820,00 - - 

6 - 406.500,00 - - 

7 186.990,00 - - - 

8 - - - - 

9 - 4.665.000,00 - - 

Партија/

ранг 

МАТИЦА 

КРАГУЈЕВАЦ 

   

1 1.228.430,00    

2 -    

3 -    

4 -    

5 256.300,00    

6 317.500,00    

7 138.300,00    

8 -    

9 5.919.000,00    

 

Према горе наведеном комисија именована решењем  директора завода поднела је П Р Е 

Д Л О Г да се за набавку добара  за партију 1- група средстава личне заштите 1, изабере 

понуда бр.1692-17од29.06.2020.год. иУГОВОР ДОДЕЛИ понуђачу„Инекс 

заштита“д.о.о.Јагодина, по понуди у укупној вредности  од 964.595,00 динара без ПДВ-а . 

Рок плаћања у року од 20 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок 

испоруке  сукцесивно 20 дана од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција 
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понуде   30 дана од дана отварања понуде, да се за набавку добара  за партију 2- група 

средстава личне заштите 2, изабере понуда  бр.1692-18од29.06.2020.год. и УГОВОР 

ДОДЕЛИ понуђачу„Дам93“д.о.о.Горњи Милановац, по понуди у укупној вредности од 

400.400,00 динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место 

испоруке Фцо –ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и 

издавања наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде, да се за набавку 

добара, за партију 4 - група средстава личне заштите 4, изабере понуда  бр.1692-

16од29.06.2020.год. и УГОВОР ДОДЕЛИ понуђачу„Албо“д.о.о.Земун, по понуди у 

укупној вредности од 1.979.500,00 динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 дана од 

дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од 

потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања 

понуде,да се за набавку добара, за партију 5 - група средстава личне заштите 5, изабере 

понуда  бр.1692-16од29.06.2020.год. и УГОВОР ДОДЕЛИ понуђачу„Албо“д.о.о.Земун, по 

понуди у укупној вредности од 173.820,00 динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 

дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од 

потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања 

понуде,да се за набавку добара, за партију 6 - група средстава личне заштите 6, изабере 

понудабр.1692-19од29.06.2020.год.иУГОВОРДОДЕЛИ онуђачу„Матица“д.о.о.Крагујевац, 

по понуди у укупној вредности од  317.500,00,00 динара без пдв-а . Рок плаћања у року од 

45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана 

од потписивања уговора и издавања наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана 

отварања понуде,да се за набавку добара, за партију 7 - група средстава личне заштите 7, 

изабере понуда  бр.1692-19од29.06.2020.год. и УГОВОР ДОДЕЛИ 

понуђачу„Матица“д.о.о.Крагујевац, по понуди у укупној вредности од 138.300,00 динара 

без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место испоруке Фцо –

ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и издавања 

наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде,да се за набавку добара, за 

партију9 - група средстава личне заштите 9, , изабере понуда  бр.1692-16од29.06.2020.год. 

и УГОВОР ДОДЕЛИ понуђачу„Албо“д.о.о.Земун, по понуди у укупној вредности од 

4.665.000,00 динара без ПДВ-а . Рок плаћања у року од 45 дана од дана испоруке. Место 

испоруке Фцо –ТРЗК.Рок испоруке  сукцесивно 10 дана од потписивања уговора и 

издавања наруџбенице,опција понуде   30 дана од дана отварања понуде 

Обзиром да за партију 3-група средстава личне заштите 3 и за партију 8--група средстава 

личне заштите 8  није пристигла ни једна  прихватљива и одговарајућа понуда ,комисија  

даје предлог да се за наведене партије  делимично обустави поступак сходно члану 

107.закона о јавним набавкама.   

 

Директор је прихватио предлог комисије па је одлучено као у диспозитиву Одлуке 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 

пријема исте. 

 

БП,ЕА/АЦ                                                                                                                                                                                        

                                               ДИРЕКТОР 

                                                                                      потпуковник   

                               сц  Расим Цириковић, дипл.инж. 

 

Доставити:  

- Портал јавних набавки 

- Интернет страница 

- СЕП 


