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I ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-209/2016
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ,
обликовану у више посебних истоврсних целина (партија)
од 1 до 2
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈНОП-ОС 44/2016
ПАРТИЈА 1 – KАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
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На основу члана 63. став 1. закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» број 124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за
заједниччке послове покрајинских органа број 404-209/2016 од 01.11.2016. године
припремила је

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-209/2016
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ,
обликовану у више посебних истоврсних целина (партија)
од 1 до 2
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈНОП-ОС 44/2016
ПАРТИЈА 1 – KАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

1) У конкурсној документацији у делу 8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у
понуди, додаје се текст: „У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама,
уколико у току реализације Оквирног споразума потреба за повећањем обима
предмета Оквирног споразума, Наручилац може без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета Оквирног споразума и уговорену вредност и то
максимално до 5% од укупно уговорене вредности, а у складу са расположивим
буџетским средствима.
У случају из претходног става, Наручилац и Добављач закључују анекс
Оквирног споразума.“
2) У конкурсној документацији део 7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА мења се
и гласи:
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НОВИ МОДЕЛ
7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Напомена: Приложени модел оквирног споразума

је саставни део Конкурсне
документације и он представља садржину споразума који ће бити закључен са једним
изабраним понуђачем коме буде додељен оквирни споразум.
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ОБЛИКОВАНУ У
ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2, ПАРТИЈА 1 –
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈН ОП ОС 44/2016
закључен дана ________2016. године,у Новом Саду, између:
1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор
Горан Ћато, и
2. _____________________________________________________________
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)

из ____________________________, ул.___________________________ бр.____,
ПИБ: __________________, матични број: ______________________ (у даљем
тексту: Добављач), кога заступа _________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _________,
(навести пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _________,
(навести пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _________,
(навести пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број: __________________ од
_____________ 2016. године који је саставни део овог оквирног споразума
споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде
__________________________ директор _______________________________.
(навести име и презиме)

(навести скраћено пословно име из АПР)

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је
овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне
набавке.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
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Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу:

ПИБ:

100716377

ПИБ:

Матични број:

08034613

Број рачуна:

840-30640-67
Управа за трезор

Матични
број:
Број рачуна и
назив банке:

Телефон:

021/487 4081

Телефон:

Факс:

021/487 4087

Факс:

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

E-mail:

Основ Оквирног споразума:
Број ЈН:
Редни број ЈН:
Датум објављивања Позива за подношење
позива на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца
Број и датум одлуке о закључењу Оквирног
споразума:

(*попуњава Наручилац приликом закључења
Оквирног споразума

Понуда изабраног понуђача деловодни број: _______ од _______ 2016. године

Стране у Оквирном споразуму сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 124/12, 14/15 И 68/16; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак
јавне набавке добара – канцеларијски материјал, обликован у више посебних,
истоврсних целина (партија) од 1 до 2, Партија 1 – канцеларијски материјал,
редни број ЈНОП-ОС 44/2016, број 404-209/2016 ради закључивања оквирног
споразума са једним понуђачем на период од две године;
-да је Наручилац објавио јавну набавку на Порталу јавних набавки и интернет
страници дана 08.11.2016. године и на Порталу службених гласила РС и базе
прописа;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу Оквирног споразума број 404209/2016 од _________ 2016. године (*попуњава Наручилац приликом закључења Оквирног споразума, у
складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца
и
Добављача;
-да је Добављач доставио Понуду бр. ____________ од ___________2016.
године, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда
Добављача);
-да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за издавање
Наруџбенице;
-да обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног
споразума;
-да ће Наручилац након ступања на снагу Оквирног споразума издавати
Наруџбенице сукцесивно, у складу са својим стварним потребама.

4/11

Стране у Оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање Наруџбеница
за јавну набавку добара – канцеларијски материјал, обликовану у више посебних,
истоврсних целина (партија) од 1 до 2, Партија 1 – канцеларијски материјал,
између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из Конкурсне документације
за ЈНОП-ОС 44/2016, Понудом Добављача број ___________ од __________2016.
године, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Детаљна спецификација добара са количинама ближе је дефинисана у
Техничкој спецификацији из Конкурсне документације и Понуди Добављача
број:____________ од ______________ 2016. године, које чине саставни део овог
оквирног споразума.
Количине добара наведене у спецификацији
су оквирне за све време
важења Оквирног споразума и подложне променама и могу се разликовати од
количина које ће Наручилац наручивати током реализације овог споразума кроз
издавање Наруџбеница, а све у зависности од потреба Наручиоца као и
расположивих финансијских средстава.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан
______.
Добављач је део набавке која је предмет овог споразума и то
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио
подизвођачу
______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне
вредности набавке.
Добављач је део набавке која је предмет овог споразума и то
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио
подизвођачу
______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне
вредности набавке.
Добављач је део набавке која је предмет овог споразума и то
______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу __________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР)
ПИБ ________, матични број __________, а која чини _______% од укупне
вредности набавке.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као
да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2. и 3. овог
члана.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, односно до
утрошка укупно уговорене вредности из члана 3. Оквирног споразума, а ступа на
снагу даном потписивања.
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Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се издавање
више Наруџбеница, на начин како је то предвиђено овим оквирним споразумом, у
зависности од стварних потреба Наручиоца.
ЦЕНЕ
Члан 3.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______________ динара
без урачунатог ПДВ, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ.
Јединичне цене добара које су предмет овог оквирног споразума утврђене у
Понуди Добављача и на основу њих се издају Наруџбенице.
У јединичне цене су урачунати сви зависни трошкови које Добављач има у
реализацији предмета јавне набавке.
Уговорена цена је промељива и то најраније 120 дана од дана издавања прве
Наруџбенице, а у складу са месечним стопама промене потрошачких цена (за месеце
по истеку рока од 120 дана од дана издавања првe Наруџбенице), а према укупним
индексима потрошачких цена - ланчаним Републичког Завода за Статистику
(http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite).
Период од 120 дана у којем се цене не могу мењати не улази у обрачун за
промену цена.
О евентуалним променама цена Добављач је у обавези да благовремено
поднесе Наручиоцу, у писменој форми, захтев за промену цена са списком добара за
које захтева промену цена. Наручилац је обавезан да у року од 3 дана од дана
пријема захтева обавести Добављача да ли прихвата промену цена, односно, да
сагласност на промену цена. Нове цене се могу примењивати само на будуће
испоруке тј. примењиваће се након давања писмене сагласности.
Члан 4.
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уколико у току
реализације Оквирног споразума настане потреба за повећањем обима предмета
Оквирног споразума, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета Оквирног споразума и уговорену вредност и то максимално
до 5% од укупно уговорене вредности из члана 3. овог оквирног споразума, а у
складу са расположивим буџетским средствима.
У случају из претходног става овог члана, Наручилац и Добављач закључују
анекс Оквирног споразума.
НАЧИН И УСЛОВ
И ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац ће Добављачу издати Наруџбеницу за тренутне
потребе добара која су предмет јавне набавке.
Наруџбеница се издаје под условима из Оквирног споразума у погледу
спецификација предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке.
При издавању Наруџбеница не могу се мењати битни услови из Оквирног
споразума.
Наруџбеница мора да садржи битне елементе Оквирног споразума.
Наруџбеницу попуњава и потписује лице задужено за набавку предметних
добара, а својим потписом оверава и одобрава лице задужено за сектор у оквиру
кога се налази организациона јединица односно лице задужено за предметну
набавку.
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Попуњена, потписана и оверена Наруџбеница из става 2. овог члана се
скенира и упућује Добављачу електронским путем.
Лице Добављача задужено за пријем наруџбеница је ____________________,
телефон _______________ e mail адреса __________________________________.
Добављач је дужан да одмах по пријему Наруџбенице писмено потврди пријем
на начин на који је и примио Наруџбеницу - електронски.
Рок испоруке добара тече од дана пријема Наруџбенице од стране
Добављача.
Издата Наруџбеница мора бити заснована
на ценама из овог оквирног
споразума и исте се могу мењати, само у случају и под условима из члана 4. овог
оквирног споразума.
Добављач је дужан да поступи по издатој Наруџбеници и да у року од 2 до 7
дана од дана пријема Наруџбенице једнократно испоручи на адресу Наручиоца
наручена добра са пратећом документацијом (отпремницом и рачуном).
Сваки достављени рачун мора да садржи број и датум закљученог Оквирног
споразума и издате наруџбенице.
Члан 6.
Наручилац је дужан да одмах по издавању Наруџбенице, примерак исте,
достави надлежним организационим јединицама Наручиоца, да води евиденцију
издатих Наруџбеница и да, у складу са чланом 116. став 2. Закона о јавним
набавкама, квартално, у року од 15 дана по истеку квартала објави обавештење о
издатим Наруџбеницама на основу Оквирног споразума.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Основ за плаћање испоручених добара је рачун са отпремницом потписаном
од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и
пратеће документације, по издатој Наруџбеници.
Рачун за испоручена мора да буде насловљен на Наручиоца: УПРАВА ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 21000 Нови Сад Булевар Михајла
Пупина 16, ПИБ 100716377, матични број 08034613, број рачуна 840-30640-67
Управа за трезор.
Рачун мора да садржи позив на број 404-209/2016 и датум појединачно
издате Наруџбенице.
Износ за добра које доспевају на плаћање у 2017. години и 2018. години,
односно обавезе по предметном оквирном споразуму у наредне 2 буџетске године ће
бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити обезбеђена
у тој буџетској години.
Плаћање уговорене цене, по свакој издатој наруџбеници, Наручилац ће
извршити вирмански на рачун Добављача број _____________________ код
_____________________ банке у ________________________.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 8.
Добра се испоручују сукцесивно за време трајања Оквирног споразума, према
потребама Наручиоца, са једнократном испоруком по Наруџбеници.
Добављач је дужан да испоруку добара која су предмет набавке изврши на
основу издате Наруџбенице Наручиоца , у складу са овим оквирним споразумом, а у
складу са потребама Наручиоца у погледу врсте и количине, сходно прихваћеној
Понуди.
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Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана утврђују се у свакој издатој
Наруџбеници.
Рок испоруке добара по свакој издатој Наруџбеници износи _________ дана
од дана пријема Наруџбенице.
Добављач ће добра која су предмет јавне набавке испоручивати сопственим
превозом и до магацина Наручиоца, на адресу Наручиоца, у складу са издатом
Наруџбеницом, једнократно.
Место испоруке је магацин Наручиоца Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
бр.16.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања производа до
ускладиштења у магацин Наручиоца, падају на терет Добављача.
Изузетно рок из става 3. овог члана продужава се на захтев Добављача:
- у случају прекида испоруке који траје дуже од 2 дана, а није изазван
кривицом Добављача;
- у случају елементарних непогода и другим догађајима са карактером „више
силе“.
Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за
продужење рока.
Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми
Наручиоцу, који ценећи околности наведене у захтеву одлучује о продужењу рока.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писани
споразум.
ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 9.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на
основу издате Наруџбенице Наручиоца, у складу са овим оквирним споразумом,
техничким спецификацијама из Конкурсне документације, важећим прописима и
прописаним стандардима.
Добављач гарантује за квалитет испоручених добара.
Добављач је дужан да обавести Наручиоца о датуму испоруке најмање један
радни дан пре планираног термина испоруке.
Наручилац и Добављач ће приликом испоруке предмета набавке на основу
издате Наруџбенице, извршити квалитативни и квантитативни пријем, о чему ће
сачинити записник који потписује представник Наручиоца и представник
Добављача.
Испоручена добра морају бити нова, оригинални производи, у фабричким
паковањима.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је дужан да
испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим
недостацима одмах саопшти Добављачу.
Уколико
овлашћено
лице
Наручиоца,
приликом
квалитативног
и
квантитативног пријема добара уочи недостатке у погледу количине и квалитета, у
обавези је да одбије пријем добара и захтева нову испоруку добара уговорене
количине и квалитета.
Ако се након пријема добара набавке покаже неки недостатак који се није
могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да без одлагања
писаним путем (маилом, факсом) обавести Добављача и сачини Записник о
рекламацији. У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатак,
Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју
обавезу да добра прегледа без одлагања и да благовремено обавести Добављача о
уоченом недостатку. За наведене случајеве Наручилац има право да захтева од
Добављача да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка.
У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има
право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра
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прегледа без одлагања и да благовремено обавести Добављача о уоченом
недостатку.
У случајевима из овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача
да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка.
Уколико Добављач не отклони недостатке у року који је уговорен у
Наруџбеници, Наручилац задржава право на наплату уговорне казне и менице за
испуњење уговорне обавезе.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Добављач гарантује за квалитет испоручених добара, са гарантним роком који
је дат од стране произвођача добра.
Гарантни рок тече од дана пријема предмета набавке.
Добављач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца,
отклони све евентуалне недостатке односно замени добро новим добром.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Уколико Добављач у складу са наруџбеницом о јавној набавци који закључе
Наручилац и Добављач, не испоручи предмет набавке у уговореном року, обавезан
је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 5% укупне цене конкретне
испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене од
конкретне испоруке.
Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног
дана од дана истека уговореног рока испоруке и рачуна се до дана испуњења
уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне
достигне 10% укупне цене без ПДВ.
Уколико Добављач не изврши услуге ни у максимално дозвољеном року за
доцњу, Наручилац има право да наплати средство обезбеђења за добро извршење
посла, као и да раскине уговор.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење
посла, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу
(*уписује Наручилац приликом закључења оквирног споразума)
серије *____________
са
меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности оквирног споразума и у
динарима без пдв, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања
реализације оквирног споразума.
Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, доставља и
картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из
става 1. овог члана.
Потписом овог оквирног споразума Добављач даје своју безусловну сагласност
Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко, соло меницу у случају да
добављач не извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним
споразумом или не испоручи добра по издатој Наруџбеници.
У случају да Добављач једнострано раскине Оквирни споразум, Наручилац
има право да реализује бланко соло меницу дату у депозит, као и на трошкове
настале због накнадне набавке услуга од другог понуђача – Добављача.
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Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца
све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом.
ВИША СИЛА
Члан 13.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више
силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних
оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања
више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у Оквирном споразуму и
који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу
се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и
сл.
Страна у Оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној
форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити
одговарајуће доказе.
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 14.
Свака од страна у Оквирном споразуму има право на раскид овог оквирног
споразума, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана
пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог оквирног споразума, не
поступи по примедбама из исте опомене.
У случају из претходног става, страна у Оквирном споразуму која је доставила
опомену, писменим путем обавештава другу страну у Оквирном споразуму да су се
стекли услови за раскид овог оквирног споразума, услед чега сматра овај оквирни
споразум раскинутим.
Уколико дође до једностраног одустајања од Оквирног споразума или
појединих уговорних обавеза, друга страна има право на раскид Оквирног споразум
и накнаду проузроковане штете.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се
одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који
регулишу ову материју.
Члан 16.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у
овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду.
Члан 17.
Овај оквирни споразум је закључен у 8 (осам) истоветних примерака од којих
6 (шест) примерака задржава Наручилац а 2 (два) примерка задржава Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
_______________________
Горан Ћато

ДОБАВЉАЧ
______________________
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и
допунама и доставе НОВИ МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА.
Измена Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Милан Станков, члан,
2. Љиљана Бањац, члан,
3. Милена Јаснић, члан,
4. Синиша Малић, члан,
5. Станислав Свирчевић, члан
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