
KINEZIOLOSKI FAKULTET
Zagreb,

Horvaóanski zavoj
15

Krasa: 0ço^øf n-o/a; fuøø'ø9
urbroj: Kl-7f-o/- /5- 1ttbo/
Zagreb, 't 3. lipanj 2013.

Na temelju ólanka 44. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/1 1)

KinezioloËki fakultet, kao javni naruðitelj objavljuje:

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA
O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II. B KATEGORIJA 27- OSTALE USLUGE

ZAKONAO JAVNOJ NABAVI

USLUGA ORGANIZACIJE MEÐUNARODNE KONFERENCIJE O
KINEZIOLOGIJI KOJA CC SC OONZIfl U OPATIJIOD 22. DO 25. SVIBNJA

2014. GODTNE

(Ev. Broj nabave:O1/13)



SADRäJ:

1. Opói podaci
2. Opis predmeta nabave, koliðina i tehniðke specifikacije
3. Procijenjena vrijednost nabave
4. Kriterij za odabir ponude
5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti
6. Naðin dostavljanja ponude
7. Rok datum, vrijeme i adresa za dostavu ponuda
8. Datum objave zahtjeva na internetskim stranicama
9. Cijena ponude
10. Jezik i pismo ponude
I 1 . Rok valjanosti ponude
12. Rok za dono5enje odluke o odabiru
13. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva
14. Rok, naèin iuvjeti plaóanja
15. Zajedniðka ponuda
1 6. Sudjelovanje podizvod itelja
17. lzmjene dokumentacije za nadmetanje
18. Troðkovi sudjelovanja u nadmetanju
19. Razlozi odbijanja ponuda
20. Uputa o pravnom lijeku

2l.Prilozi (Ponudbeni list prilog l,lzjava prilog 2).
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1. OPÓI PODAGI:

NATUð|tCIJ: SVEUÖILISTE U ZAGREBU, KINEZIOLOSKI FAKULTET
1 0000 Zagreb, Horvaéanski zavq 15; OIB: 25329931628
Telefonski broj: 01/ 3658-666; broj telefaxa: 0113634-146
lnternet adresa: www.kif.unizg.hr;e-mail: dekanat@kif.hr

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE KINEZIOLOST RTULTET U

suKoBU TNTERESA U SMISLU ÖmrurR 13. ZJN (N.N. 90/11):

- GEASPORT d.o.o., Kutnjaöki put 13, 10000 Zagreb
- LENA SPORT d.o.o., Dvori5óe 39, 44400 Glina
- BIO TRENING d.o.o., 12. PodbreZje 3, Zagreb
- TOMPAd.o.o., KraljaTomislava 17,43OOOZdralovi
- SENIKO STUDIO d.o.o., Trg kralja Petra Kreðimira lV. br. 3, 10000
Zagreb
- E.S.C. d.o.o., Hrgoviói 69, 10000 Zagreb
- ALFA-ZAGREB, Trg tutavataéizma 11, 10000 Zagreb
- TISKARA IMPRESS d.o.o., Vukovarska 271 , 10000 Zagreb
- SPORT GL d.o.o., Veslaðka 2-4,10000 Zagreb
- PROMO FIT d.o.o., Andrije Zaje 63, 10000 Zagreb
- BAIÓ MESNICA d.o.o., Drobilina 26, 10255 Donji Stupnik
- AGS-SPORTd.o.o., MatijeDivkovióa25,10000Zagreb
- POLIKLINIKA PETAND d.o.o., Kre5imirov trg 17, 10000 Zagreb

Osoba za kontakt:
Pravni dio:
Andreja Srebaöió,
broj telefona: 098/95 I -4502,
e-mail: andreja.srebacic@kif.hr
ostalo:
Dario Skegro
Broj telefona: 098 9101537
e-mail: dskeqro@kif. hr

Evidencijski broj nabave: 01/13

lnternetske stranice naruðitelja na kojima je objavljen Zahtiev za prikupljanje
ponuda: www.kif.hr

2. OPIS PREDMETA NABAVE, KOLIðINA I TEHNIÕKE SPEGIFIKACIJE:

Usluga organizacije medunarodne Konferencije o kineziologiji koja óe se odrZati u
Opatiji od 22.-25.05. 201 4. godine.

Koliðina predmeta nabave je okvirna/planska, stvarno stanje biti óe utvrdeno prema
potroðnji.



Toðne tehniðke specifikacije predmeta nabave naznaöene su u Troðkovniku.

3. PROCIJENJENAVRIJEDNOST NABAVE: 264.000,00 kuna

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: NajniZa cijena

5. UVJETI IZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI:

Gospodarski subjekti moraju dostaviti sljedeóe dokumente na temelju kojih se
utvrduje postoje li razlozi za iskljuõenje:

5.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUÒENJA PONUDITELJA

5.1.1. Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaötenoj po zakonu za zastupanje
pravne osobe gospodarskogsubjekta izreðena pravomoóna osudujuóa
presuda za jedno ili viëe sljedeóih kaznenih djela: udruZivanje za poõinjenje
kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u

gospodarskom poslovanju, zlouporaba poloZala i ovlasti, zlouporaba
obavljanja duZnosti drZavne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita,
davanje mita, prijevara, raðunalna prijevara, prijevara u gospodarskom

poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za
odgovarajuóa kaznena djela prema propisima drZave sjedista gospodarskog
subjekta ili drZave iz koje ta osoba dolazi.

Da ne postoji navedeni obvezni razlog za iskUuðenje. oonuditeU dokazuje
sliiedeóim dokumentom:

lzvod iz kaznene evidencije dråave sjediðta gospodarskog subjekta i/ili
drZave ðiji je drZavljanin osoba ovlaËtena po zakonu za zastupanje pravne
osobe gospodarskog subjekta, a u sluðaju da ne posto¡i ili ga nije moguóe
ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadleZno sudsko ili
upravno tijelo u drZavi sjediðta gospodarskog subjekta odnosno u drZavi ðiji je
drZavljanin osoba ovla5tena po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta. Ako se u drZavi sjediðta gospodarskog subjekta i/ili
drZavi ðiji je drZavljanin osoba koja je po zakonu ovla5tena za zastupanje
pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti, nije ih
moguóe ishoditi ili oni ne obuhvaóaju sva kaznena dlela iz ðlanka 67. stavka 1.

toðke '1., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajuóom
ilavom, (kao u prilogu), osobe koja je po zakonu ovlaötena za zastupanje
gospodarskog subjekta ispred nadleZne sudske ili upravne vlasti ili b¡ljeZnika ili
nadleZnog strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi sjedi5ta gospodarskog
subjekta i/ili u drZavi öiji je ta osoba drZavljanin. lzjavu o nekaZnjavanju
odgovorna osoba ponuditelja ovlaðtena za zastupanje gospodarskog subjekta
daje za sebe kao iza gospodarski subjekt kada se radi o pravnoj osobi.
lzvodi, dokumenti ili izjava, ne smije biti starija od èest mjeseci
raðunajuói od dana poðetka postupka javne nabave.



5.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaóanja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu
sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaóanja navedenih obveza.

Da ne oostoji navedeni obvezni razloo za iskliuðenie. ponuditelí dokazuie
sliiedeóim dokumentom :

PoWrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedni dokument nadleZnog

tijela d rZave sjediöta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da su ispunjene
obveze plaóanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno
posebnim propisima odobrena odgoda plaóanja navedenih obveza. Ako se u

drZavi sjediöta gospodarskog subjekta ne izdaje takav dokument, on moZe biti

zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajuóom izjavom osobe koja je po

zakonu ovlaðtena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadleZne
sudske ili upravne vlasti ili biljeZnika ili nadleZnog strukovnog ili trgovinskog
tijela u drZavi sjediðta gospodarskog subjekta, a kojom gospodarski sub¡ekt
treba dokazati da je ispunio obvezu plaéanja svih dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
PoWrda, dokument ili izjava, ne smije biti starija od 30 dana raðunajuói od
dana poðetka postupka javne nabave.

5.1.3. Ako je dostavio laZne podatke pri dostavi dokumenata sukladno Odjeljku 4.
Zakona o javnoj nabavi

U sluðaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloZenim dokumentima,
javni naruðitelj se moZe obratiti nadleZnim tijelima radi dobivanja informacija o
situaciji tih subjekata, a u sluöaju da se radi o gospodarskom subjektu sa
sjedi5tem u drugoj drZavi javni naruðitelj moåe zatraålti suradnju nadleZnih vlasti.

5.2. UVJETISPOSOBNOSTI

5,2.1, Pravna i poslovna sposobnost
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazali svoj upis u sudski,
obrtni, strukovni ili drugi odgovarajuói registar drZave sjediðta gospodarskog
subjekta, ida ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, a u tu svrhu
u svojoj ponudi prilaZe slijedeói dokument:
lzvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajuóeg regístra
drZave sjedi5ta gospodarskog subjekta, a ako se oni ne izdaju u drZavi
sjediðta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moZe dostaviti izjavu s
ovjerom potp¡sa kod nadleZnog tijela.
lzvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca raðunajuói od dana
poðetka postupka javne nabave

5.2.2. Tehniðka i struðna sposobnost

Popis znaðajnih ugovora o uslugama izvröenih u posljednje 3 godine (minimalno
10) s iznosom idatumom pruZene usluge iste ili sliðne veliðine isloZenosti u odnosu
na ponudu (od 100-300 sudionika), a pribliZno u iznosu ponude (prema vrijednosti
ponude bez PDV-a i ugovorenim vrijednostima usluga s popisa) te nazivom
druge ugovorne strane, naruö¡telja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog
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subjekta. Ako je druga ugovorna strana naruðitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi,
popis sadrZi ili mu se kao dokaz prilaZe potvrda izdana ili potpisana od naruðitelja.
Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrZi ili mu se kao dokaz
pr¡laZe njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz
dokaz da je potvrda zalra1ena.
Dokaz o uredno ispunjenim ugovorima svjedoí:i da je ponuditelj u proÉlosti uredno
ispunjavao obveze iz ugovora o nabav¡, odnosno da je naruóitelj siguran i da moZe
oéekÌvati da óe predmetni ugovor biti uredno ispunjen

6. NAÕIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se sa nazivom i adresom ponuditelja u zatvorenoj omotnici dostavlja
na adresu naruðitelja :

Kinezioloéki fakultet,
Horvaóanski zavq 15,
10 000 Zagreb

S naznakom:

Ponuda za nadmetanje - ,,Usluga organizacije Konferencije o
kineziologiji u Opatiji od 22. -25. svibnja 2014. godine."

EV-o1/13
,,NE OTVARATI"

7. ROK DATUM, VRIJEME I ADRESAZA DOSTAVU PONUDA:

Ponuditelj dostavlja ponudu sukladno toðki 6. Nað¡n dostave ponude najkasnije do
05. srpnja 2013. godine do 12.00 sati.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obiljeZava se kao zakaðnjela
te neotvorena vraóa ponuditelju.

Otvaranje ponuda neée biti javno. (ð1. 89. st.2. Zakonao javnoj nabavi N.N.90/1 1).
Ponude óe se otvarati neposredno po isteku roka za dostavu u prostorima Fakulteta-

8, DATUM OBJAVE ZAHTJEVA NA INTERNETSKIM STRANICAMA:

13.06.2013. godine

9. CIJENA PONUDE:

Ponuditelj izraZava cijenu ponude u kunama.
Cijena ponude piðe se brojkama.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uraðunat¡ svi troðkovl i

popusti.



10. JEZIK I PISMO PONUDE:

Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i latiniðnom pismu.

11. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude je 18 mjeseci od dana ofuaranja ponuda.

12. ROK ZA DONOSENJE ODLUKE O ODABIRU:

Odluka o odabiru biti óe donesena u zakonom predvidenom roku.

13. VRSTA, SREDSTVO I UVJETIJAMSTVA:

U ponudi je potrebno dostaviti slijedeóa jamstva:

13.1 . Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelji su obvezni uz ponudu priloZiti Garanciju banke za ozbiljnost ponude.
Garancija mora biti bezuvjetna na ,,prvi poziv" i ,,bez prigovora" na iznos od
20.000,00 kn

Ovim dokazom ponuditelj jamr,i naruð,itelju da neóe u roku valjanosti ponude povuói ili
izmijeniti svoju ponudu, odnosno da ée, ako bude izabran, zakljué,iti ugovor pod
uujetima nadmetanja.
Garancija banke mora vaZiti do isteka roka valjanosti ponude (opcija ponude).
Kada odluka o odabiru postane izvröna naruðitelj óe ponuditeljima koji nisu odabrani
bez kamate i troökova vratiti garanciju banke za ozbiljnost ponude.
Garancija za ozbiljnost ponude bit óe vraóena odabranom ponudítelju nakon potpisa
ugovora o javnoj nabavi.
Garancija banke za ozbiljnost ponude óe se protestirati (naplatiti) ako ponuditelj
opozove ili izmjeni svoju ponudu poslije roka za dostavu ponude, tijekom roka
valjanosti ponude (opcija ponude); u sluðaju da odabrani ponuditelj odbije zakljuõiti
ugovor o javnoj nabavi.
Odabrani ponuditelj óe na zahtjev naruöitelja prije isteka roka garancije produZiti
valjanost garancije ako to bude potrebno.
Garanciia banke dostavlja se u izvorniku.

13.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj s kojím óe biti sklopljen ugovor o javnoj nabavi robe, ima obvezu dostaviti
Garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora.
Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora mora biti bezuvjetna na,,prvi poziv" i

,,bez prigovora" u visini 10% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi, bez PDV-a.
Garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora, ponuditelj óe predati naruõitelju u
roku 5 dana od dana potpisa Ugovora, sa rokom valjanosti do dana izvréenja
ugovora.
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Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora, biti óe vraóena odabranom
ponuditelju, nakon uredno ispunjenih ugovornih obveza, odnosno uredno izvrëene
isporuke predmeta nabave.
Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora óe se protestirati (naplatiti) u sluðaju
povrede ugovornih obveza.
Garanciia banke dostavlia se u izvorniku.

14. ROK, NACIN IUVJETI PLAÓANJAT

Naruðitelj óe plaóanje izvröiti na temelju raðuna, uz koji se prilaZe specifikacija
izvrðene usluge i isti je plativ po Naruð¡telju u roku od 30 dana od dana izdavanja
raðuna, uz uvjet ovjere od osobe ovla5tene za nadzor provedbe ugovora o nabavi od
strane naruðitelja.

15. ZAJEDNIÖKA PONUDA

Dopuðteno je podnoSenje zajedniðke ponude.
Svaki gospodarski subjekt iz zajednice ponuditelja mora pojedinaõno dokazaji svoju
sposobnost sukladno toõki 5. 1. OBVEZNI RÞ¿LOZI ISKLJUCENJA
PONUDITELJA i 5.2.1. - UVJETI SPOSOBNOSTI - Pravna i poslovna
sposobnost. Zajedniðku sposobnost zajednica ponuditelja dokazuje sukladno toõki
5.2.2. Tehniðka í struðna sposobnost i '13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadrZavati naziv i sjediéte svih gospodarskih
subjekata iz zajedniðke ponude, naziv i sjediöte nositelja ponude, imena ipotrebnu
struðnu spremu osoba odgovornih za izvröenje nabave iz zajedniðke ponude .

Odgovornost ponuditelja za Ëtetu iz zajedniðke ponude je solidarna.

1 6. SUDJELOVANJE PODIZVODITELJA

Ponuditelju je dozvoljeno angaZiranje podizvoditelja.
Ako ponuditelj namjerava angaZirati podizvoditelja, obvezan je u ponudi naznaðiti dio
koji óe izvréiti podizvoditelji te dostaviti podatke o podizvoditeljima (ime, tvrtka,
skraóena tvrtka, sjedi5te, OIB i broj raðuna). Sukladno ðlanku 86. stavak 4. Zakona o
javnoj nabavi, to su obvezni sastojci ugovora kada se dio ugovora o javnoj nabavi
daje u podugovor te su obvezna neposredna plaóanja podizvoditelju od strane
naruðitelja.

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvr5enja ugovora o javnoj nabavi mijenjati
podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz
pristanak javnog naruõitelja.

Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom
da je javni naruðitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora javnom naruðitelju u roku
5 dana od dana pristanka, dostaviti podatke iz ólanka 86. stavka 4. Zakona o javnoj
nabavi za novoga podizvoditelja.



17, IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Naruðitelj moZe u svako doba, a prije isteka roka za podnoöenje ponuda na vlastitu

inicijativú, ili kao odgovor na zahtjev ponuditelja za dodatnim objasnjenjem, izmijeniti

dokumentaciju za nadmetanje u obliku dodatka.
lzmjene dokumentacije za nadmetanje, naruðitelj óe objaviti na internetskim

stranicama na kojima je objavljena dokumentacija, najkasnije u roku 6 dana prije roka

za dostavu ponuda i one óe biti obvezatne.
Da bi ponuditeljima prilikom pripreme ponuda ostavio dovoljno vremena da prouðe

izmjene, naruðitelj moZe na vlastitu inicijativu produZiti rok za podnoöenje ponuda.

Mole se ponuditelji koji preuzmu dokumentaciju sa lnternet stranice da prate istu radi

eventualnih izmjena i doPuna.



18, TROSKOVI SUDJELOVANJA U NADMETANJU

Ponuditelj óe snositi sve tro5kove u vezi njegovog sudjelovanja u nadmetanju.
Naruðitelj ni u kojem sluðaju neóe biti odgovoran, a niti snositi troökove iz prethodne
toðke bez obzira na vodenje iishod postupka javnog nadmetanja.

19, Rþ¿LOZI ODBIJANJA PON UDE :

Naruðitelj óe nakon pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu koja zadovoljava razloge
za odbijanje sukladno ölanku 93. Zakona o javnoj nabavi.

20. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Zalba se, sukladno ðlanku 145. i ðlanku 149. Zakona o javnoj nabavi, izjavljuje
DrZavnoj komisiji u pisanom obliku. lstodobno s dostavljanjem Zalbe DrZavnoj
komisiji, Zalitelj je obvezan primjerak Zalbe dostaviti i naruðitelju na dokaziv naðin.

Zalba se izjavljuje u roku od 10 dana sukladno ðlanku 149. Zakona o javnoj nabavi

r? )j:e!-
c. lgor Jukió



21. PRILOZI



PRILOG 1

PONI]DBENI LIST

l. NAZIV I SJEDISTE NARUðITEUA: Kinezioloðki fakultet,Horvaóanski zavoi 15,

Zagreb

2. NAZIVISJEDISTEPONUDITELJA:

Adresa

OIB

Broj Ziro-raðuna

Naz iv banke

Adresa za dostalu po5te

Adresa e-po5te

Kontakt osoba

Broj teiefona

Broj telefaksa

3. PR.EDMET NABAYE: Usluga organizacije metlunarodne Konferencije o

kineziologiji u Opatlji od 22. do 25. svibnja 2014. godine

4. PODACI O PODIZVODITELJIMA I PODACI O DIJELU UGOVORA (ako se

dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor): 

-

5. CIJENA PONUDE (bez PDV-a):

6. PDV:

7. CIJENA, PONUDE (s PDV-om):

8. ROK VALJANOSTI PONUDE: 18 mjeseci od dana otvaranja ponude.

Mjesto i datum:

Potpis ovlaðtene osobe ponuditelja:-
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Napomena:

Ako se radi o zajednici ponuditelja, ponudbeni list sadrZi podatke iz toóke 2. ovoga priloga za

svakog ðlana ,i¡"dn"" ponuditelja uz obveznu naznaku ölana zajednice ponuditelja koji je

ovla5ten za komunikaciju s naruõiteljem.

Ako ponuditelj nije u sustavu poÍeza na dodanu wijednost ili je predmet nabave osloboden

por"iu nu dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predvideno za upis cijene ponude

. por""o- rÉ dodanu wijednost, upisuje se isti iznos kao sto je upisan na mjestu predvidenom

zá upis cijene ponude bez porcza na dodanu wijednost, a mjesto predvicleno za upis iznosa

poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
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PRILOG 2

i stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (,,NarodneTemeljem ölarl<a 67 . stavka 1. toðke I
novine", br. 90/11) dajem sljedeóu

IZJ AVA

kojom ja
(ime i prezime)

broj osobne iskaznice
kao ovlaStena os obaza zasttpanle gospodarskog subjekta

(adresa stanovanja)

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovomo5óu izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da

protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izreðena

pravomoóna osucïujuóa presuda za jedno ili vile sljedeóih kaznenih dijela: udruZivanje za

poðinjenje kaznenfü djela, prìmanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u
gospoda.skom poslovanju, zlouporaba poloäaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja duZnosti

ãrZävne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, raðunalna

prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikivanje protuzakonito dobivenog.novca,

òd.torno àa odgovanjtóa kaznena djeia prema propisima drZave sjedi5ta gospodarskog

subjekta ili drZave iz koje dolazim.

U 

-, 

dara 2013. godine.

Poþis i peðat

(potpis ovlaðtene osobe)
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