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Бр: 02-136 
Датум: 01.02.2017. год. 
Пожаревац 

 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), и 
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку бр. 02-134 од 31.01.2017. године, в.д директора Опште 
болнице Пожаревац доноси  

 
 
 

О Д Л У К У  
о закључењу оквирног  споразума  

  
I ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 
 
1. За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, и 19  
са понуђачем  „Fresenius Medical Care“ доо, Вршац  на основу понуде  бр. 02-28 од 11.01.2017. године. 
 
2. За партију 9 
са понуђачем ‚‚SSamaks“доо, Београд, на основу понуде бр.  02-23 од 11.0.2017. године. 
 
3. За партију 10 
са понуђачем „Farmalogist“ доо, Београд, на основу понуде бр.  02-25 од 11.01.2017. године. 
 
4. За партију 11  
са понуђачем  „ЕcoTrade BG“ доо, Ниш, на основу понуде бр.  02-34 од 12.01.2017. године. 
 
5. За партију 12 
са понуђачем „Phoenix Pharma“, доо Београд, на основу понуде бр.  02-24 од 11.01.2017. године. 
 
6. За партије 13, 14, 17, и 18 
са понуђачем  „Nipro D.Med“ доо, Београд, на основу понуде бр.  02-33 од 12.01.2017. године. 
 
Напомена: Наручилац може у складу са чл.112 став 2 тачка5)  ЗЈН закључити оквирне споразуме и пре рока за 
подношење захтева за заштиту права за партије код којих је поднета само једна понуда и то за партије :  1; 2; 3; 
4; 5; 6; 8; 10 и 12 уколико се укаже потреба ради несметаног функционисања и рада службе за дијализу. 
 
II Одлуку о закључењу оквирног споразума објавити у року од три дана од дана доношења на Портал јавних 
набавки и на интернет страници Опште болнице Пожаревац 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 12.12.2016. године донео Одлуку бр. 02-1839 о покретању отвореног поступка ЈНОП 12/2016 
Дијализни материјал са циљем закључења оквирног споразума. 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки, заводни бр. 02-1484 од 13.12.2016. 
године. 
До истека рока за подношење понуда на адресу нарућиоца пристигло је 10 понуда. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-134 од 31.01.2017. године, Комисија за јавну набавку је констатовала 
следеће 

 
1)  Врста предмета јавне набавке: Добра 
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2)  Подаци о јавној набавци 
 

3.1 Предмет јавне набавке: Дијализни материјал 
3.2 ОРН: ОРН: 33181520 – Потрошни материјал за реналну дијализу 
3.3 Редни број јавне набавке:  ЈНОП 12/2016 
3.4 Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а ): 60.000.000,00 динара, и по партијама: 
 

Партија Назив партије Процењена вредност у 
динарима без ПДВ-а 

1 AB сет Ф 204 - Материјал пo типу машине Fresenius 4008  (или одговарајући) 4.005.680,00 дин. 

2 Bi bag 900gr - Материјал пo типу машине Fresenius 4008  (или одговарајући) 8.272.600,00 дин. 

3 AB сет 5008 - Материјал пo типу машине Fresenius 5008 (или одговарајући) 4.820.332,00 дин. 

4 Bi bag 900gr - Материјал пo типу машине Fresenius 5008  (или одговарајући)  2.931.700,00 дин. 

5 AB сет 5008 priming - Материјал пo типу машине Fresenius 5008 S (или одговарајући)  3.198.702,00 дин. 

6 Bi bag 900gr- Материјал пo типу машине Fresenius 5008 S (или одговарајући)  5.081.550,00 дин.  

7 Средство за стерилизацију и декалцификацију машина - у  складу са техничким 
карактеристикама апарата  Fresenius (или одговарајући) 3.291.840,00 дин. 

8 Филтер за високопречишћену воду - у складу са техничким карактеристикама 
апарата  Fresenius ( или одговарајући ) 7.786.879,00 дин. 

9 Таблетирана со (NaCl) 276.196,00 дин. 

10 Концентрат дијализни, без глукозе 5.375.502,00 дин. 

11 Игле за хемодијализу 886.840,00 дин. 

12 
Физиолошки раствор Na Cl 0,9% 

1.332.324,00 дин. 

13 
Low-flux синтетска мембрана површине 1,3-1,4 м²  - стерилисана без етиленоксида 

214.375,00 дин. 

14 Low-flux синтетска мембрана површине 1,5-1,6 м²  - стерилисана без етиленоксида 404.740,00 дин. 

15 Low-flux синтетска мембрана површине 1,7-1,8 м²  - стерилисана без етиленоксида 404.740,00 дин. 

16 
High-flux синтетска мембрана површине 1,3-1,4 м² - стерилисана без етиленоксида (за 
високопропусну хемодијализу) 3.600.000,00 дин. 

17 
High-flux синтетска мембрана површине 1,7-1,8 м² - стерилисана без етиленоксида (за 
високопропусну хемодијализу) 4.500.000,00 дин. 

18 
High-flux синтетска мембрана површине 2,1-2,2 м² - стерилисана без етиленоксида 
(хемодијафилтрација ) 1.440.000,00 дин. 

19 
High-flux синтетска мембрана површине 2,3-2,5 м² - стерилисана без етиленоксида 
(хемодијафилтрација) 2.176.000,00 дин. 

 
3) Наручилац је  спровео отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума на основу 
члана 32, члана 40. и члана 40а ЗЈН, објављивањем Позива за подношење понуда бр. 02-1848 од 13.12.2016. 
године, Конкурсне документације бр. 02-1849 од 13.12.2016.године, измене и допуне конкурсне документације 02-
1858 од 15.12.2016. године, на Порталу јавних набавки, а по Одлуци о покретању поступка директора Болнице бр. 
02-1839 од 12.12.2016. године. 
 
4) Благовремено, тј. до дана 12.01.2017. године, до 10:00 часова, примљене су понуде следећих понуђача, са 
назначеним партијама за које су поднели исте:  
 

Р.б. Број под којим је 
понуда заведена 

Датум 
пријема Назив или шифра понуђача Час 

пријема 
Партије за које је поднета 

понуда 

1. 02-22 11.01.2017.  „DEconta PRO “ доо, Београд  08:13 ч 7 

2. 02-23 11.01.2017. ‚‚SSamaks“доо, Београд 08:14 ч 9 

3. 02-24 11.01.2017. „Phoenix Pharma“, доо Београд 08:15 ч 12 
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4. 02-25 11.01.2017. „Farmalogist“ доо, Београд 08:16 ч 10 

5. 02-26 11.01.2017. „Flora komerce“ доо, Горњи 
Милановац 08:17 ч 9 

6. 02-27 11.01.2017. „Omni  Medikal“ доо, Нови 
Београд 08:18 ч 11,14,15,17,18 

7. 02-28 11.01.2017. „Fresenius Medical Care“ доо, 
Вршац 08:46 ч 1,2,3,4,5,6,7,8,11,15,16,17,19 

8. 02-33 12.01.2017.  „Nipro D.Med“ доо, Београд 08:22 ч 13,14,15,16,17,18,19 

9. 02-34 12.01.2017. „ЕcoTrade BG“ доо, Ниш 08:48 ч 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

10. 02-35 12.01.2017. „Medicon“ доо, Београд 09:13 ч 13, 15, 16, 17, 18 

 
5) Неблаговремених понуда није било  
 
6) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена:  
 
Понуда понуђача „DEconta PRO “ доо, Београд, Стари град, ул. Дунавски кеј бр.8 за партију 7. - Средство за 
стерилизацију и декалцификацију машина - у  складу са техничким карактеристикама апарата Fresenius (или 
одговарајући), у укупном износу од 2.400.300,00 без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 2.640.330,00 одбија се као неодговарајућа 
и не узима у даље разматрање, односно рангирње. 
Наиме, наручилац је у складу са одредбом члана 61. став 1. ЗЈН конкурсну документацију сачионио тако да су 
потенцијалним понуђачима јасно и прецизно представљени сви захтеви и карактеристике од којих зависи да ли 
је понуда одговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. Техничка спецификација је сачињена тако да 
гарантује ниво квалитета и сигурности за пацијенте, све у складу са одредбама члана 70. став 1. и став 2 ЗЈН. Управо у 
циљу наведеног Наручилац је у припреми јасне и прецизне техничке спецификације применио члан 72. став 4. ЗЈН и 
понуђачима поред предмета набавке навео робни знак пропраћен речима ``или одговарајући``. 
Добро понуђено за партију бр. 7 понуђача „DEconta PRO “ има исту намену али не испуњава техничке 
карактеристике из следећих разлога: 
- Према достављеној документацији, из техничког листа, може се закључити да се опсег концентрације hidrogen-
peroksida у добру ``Puristeril 340‚‚ креће у опсегу 28.5-31.5% ( w/w) док је опсег концентрације  hidrogen-peroksida у 
понуђеном средству за дезинфекцију ``Peroxy  ͭ ͫPlus`` 25-35% ( w/w). 
-Апарати за хемодијализу из предмета јавне набавке , тип: 4008, 5008 и 5008 S, имају програм за хладну стерилизацију 
апарата у трајању од 32 до 38 минута. Произвођач апарата је одредио неведено време стерилизације уз одговарајући ( 
хемијски активни ) опсег концентрација персирћетне киселине и водоник-пероксида, те би ниже теоретске вредности 
водоник-пероксида (од 25%, колика је теоретски доња граница за `` Peroxy  ͭ ͫPlus``) могле бити недовољне за успешну 
стерилизацију хидрауличног система апарата за наведено време. У свим ситуацијама када стерилизација система није 
адекватна, постоји ризик од преношења крвно преносивих болести ( вирусни  хепатитис Б и Ц, ХИВ) и ширења 
трансмисивних болести у служби за дијализу. 
Код неадекватно стерилисаних апарата микробиолошке системске инфекције пацијената варирају од благих 
септикемија до озбиљних септичких стања са смртним исходом. Такође ниже вредности активне супстанце од   
декларисане од стране произвођача апарата могу довести до неуспешне декалцификације хидрауличног система апарата 
и чешћег запушавања система и филтера за дијализну течност. 
Са дрге стране, више вредности хидроген-пероксида од концентрација декларисаних од стране произвођача апарата ( до 
35%  колика је теоретска горња граница за ``Peroxy  ͭ ͫPlus``) нису пожељне јер постоји већи ризик од висококорозивног 
дејства хидроген-пероксида, последичног убрзаног пропадања хидрауличних склопова и компоненти апарата, квара или 
неисправности мерних система апарата, јер се стерилизације обављају три пута дневно, 365 дана годишње. Овим би 
такође могло бити угрожено здравље пацијената који се дијализирају на овим апаратима. 
 
7) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ 

 
8) Оквирни споразуми ће бити закључивани на процењене вредности по партијама. Износ вредности понуде 
сваког од понуђача који је добијен множењем јединичних цена без ПДВ-а са наведеним оквирним количинама 
добара у понуди, је служио само као начин да се примени критеријум „најнижа понуђена цена“, односно 
рангирају пристигле понуде. 
 
Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирних споразума ће бити закључивани по 
реалним потребама највише до вредности истих (оквирних споразума) и у току њиховог трајања. Из наведеног 
следи да Наручилац нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са 
добављачем, већ исте ће закључивати само у случају да постоје потребе за предметом набавке у току трајања 
оквирног споразума. 
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9) Стручну оцену понуда за предметну јавну набавку Комисија је извршила по партијама проверавајући 
рачунски сваку до њих, констатујући све податке из понуда, оцењујући их и рангирајући (од најповољније), те 
на основу тога предлажући одговорном лицу са којим од понуђача да закључи оквирни споразум, и то на следећи 
начин: 
 
Партија бр.1: AB сет Ф 204 - Материјал пo типу машине Fresenius 4008  (или одговарајући) 
Процењена вредност износи 4.005.680,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1   
  

 „Fresenius Medical 
Care“ 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 4.005.680,00  

Укупна вредност понуде  са 
ПДВ-ом: 4.406.248,00 

Рок плаћања 60 дана 

Рок испоруке 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 

Начин подношења понуде самостално 

Евентуалне напомене: / 

 
За Партију бр.1: AB сет Ф 204 - Материјал пo типу машине Fresenius 4008  (или одговарајући),  једину понуду 
поднео је понуђач „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац  у укупном износу 4.005.680,00 динара  без 
ПДВ-а, а са ПДВ-ом 4.406.248,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о 
испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних 
услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-28, понуђача „Fresenius Medical Care“у укупном износу 4.005.680,00 динара  без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 4.406.248,00 динара 

 
Партија бр.2: Bi bag 900gr - Материјал пo типу машине Fresenius 4008  (или одговарајући) 
Процењена вредност износи 8.272.600,00  динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 „Fresenius Medical Care“ 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 8.272.600,00 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 9.009.860,00 

Рок плаћања 60 дана 

Рок испоруке 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 

Начин подношења понуде самостално 

Евентуалне напомене: / 

 
Партија бр.2: Bi bag 900gr - Материјал пo типу машине Fresenius 4008  (или одговарајући), једину понуду поднео 
је понуђач „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац  у укупном износу 8.272.600,00 динара без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом 9.009.860,00  динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу 
свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
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постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-28, понуђача „Fresenius Medical Care“у укупном износу 8.272.600,00 динара без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 9.009.860,00 динара 
 
Партија бр.3: AB сет 5008 - Материјал пo типу машине Fresenius 5008 (или одговарајући) 
Процењена вредност износи 4.820.332,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 „Fresenius Medical 
Care“ 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 4.820.332,00  

Укупна вредност понуде са ПДВ-
ом: 5.302.365,20 

Рок плаћања 60 дана 

Рок испоруке 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 

Начин подношења понуде самостално 

Евентуалне напомене: / 

 
 
Партија бр.3: AB сет 5008 - Материјал пo типу машине Fresenius 5008 (или одговарајући), једину понуду поднео је 
понуђач „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац  у укупном износу 4.820.332,00динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 5.302.365,20  динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-28, понуђача „Fresenius Medical Care“ у укупном износу 4.820.332,00 динара без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 5.302.365,20 динара.  
 
Партија бр.4: Bi bag 900gr - Материјал пo типу машине Fresenius 5008  (или одговарајући) 
Процењена вредност износи 2.931.700,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 „Fresenius Medical 
Care“ 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 2.931.700,00 

Укупна вредност понуде са ПДВ-
ом: 3.224.870,00 

Рок плаћања 60 дана 

Рок испоруке 24 сата 
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Важење понуде: 60 дана 

Начин подношења понуде самостално 

Евентуалне напомене: / 

 
Партија бр.4: Bi bag 900gr - Материјал пo типу машине Fresenius 5008  (или одговарајући), једину понуду поднео је 
понуђач „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац  у укупном износу 2.931.700,00динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 3.224..870,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-28, понуђача „Fresenius Medical Care“ у укупном износу 2.931.700,00динара  без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 3.224..870,00 динара.  
 
Партија бр.5: AB сет 5008 priming - Материјал пo типу машине Fresenius 5008 S (или одговарајући) 
Процењена вредност износи 3.198.702,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
  

 „Fresenius Medical 
Care“ 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 3.198.702,00 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 3.518.572,20 

Рок плаћања 60 дана 

Рок испоруке 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 

Начин подношења понуде самостално 

Евентуалне напомене: / 

 
Партија бр.5: AB сет 5008 priming - Материјал пo типу машине Fresenius 5008 S (или одговарајући), једину понуду 
поднео је понуђач „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац  у укупном износу 3.198.702,00динара  без 
ПДВ-а, а са ПДВ-ом 3.518.572,20 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о 
испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних 
услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-28, понуђача „Fresenius Medical Care“ у укупном износу 3.198.702,00динара  без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 3.518.572,20 динара. 
 
Партија бр.6: Bi bag 900gr- Материјал пo типу машине Fresenius 5008 S (или одговарајући)  
Процењена вредност износи 5.081.550,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
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 „Fresenius Medical 
Care“ 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 5.081.550,00 

Укупна вредност понуде са ПДВ-
ом: 5.589.705,00 

Рок плаћања 60 дана 

Рок испоруке 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 

Начин подношења понуде самостално 

Евентуалне напомене: / 

 
Партија бр.6: Bi bag 900gr- Материјал пo типу машине Fresenius 5008 S (или одговарајући), једину понуду поднео је 
понуђач „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац  у укупном износу 5.081.550,00 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 5.589.705.00   динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу 
свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-28, понуђача „Fresenius Medical Care“ у укупном износу 5.081.550,00 динара без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 5.589.705.00 динара. 
 
 
Партија бр.7: Средство за стерилизацију и декалцификацију машина - у  складу са техничким 
карактеристикама апарата  Fresenius (или одговарајући) 
Процењена вредност износи 3.291.840,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 „DEconta PRO “ доо, 
Београд 

„Fresenius Medical 
Care“ 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 2.400.300,00 3.291.840,00 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 2.640.330,00 3.621.024,00 

Рок плаћања 30 дана 60 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 

Начин подношења понуде самостално самостално 

Евентуалне напомене: / / 

 
Понуда понуђача „DEconta PRO “ доо, Београд, Стари град, ул. Дунавски кеј бр.8 у укупном износу од 2.400.300,00 
без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 2.640.330,00 одбија се  као неодговарајућа, одбија се и не узима у даље разматрање, 
односно рангирње. 
Наиме, наручилац је у складу са одредбом члана 61. став 1. ЗЈН конкурсну документацију сачионио тако да су 
потенцијалним понуђачима јасно и прецизно представљени сви захтеви и карактеристике од којих зависи да ли 
је понуда одговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. Техничка спецификација је сачињена тако да 
гарантује ниво квалитета и сигурности за пацијенте, све у складу са одредбама члана 70. став 1. и став 2 ЗЈН. Управо у 
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циљу наведеног Наручилац је у припреми јасне и прецизне техничке спецификације применио члан 72. став 4. ЗЈН и 
понуђачима поред предмета набавке навео робни знак пропраћен речима ``или одговарајући``. 
Добро понуђено за партију бр. 7 понуђача „DEconta PRO “ има исту намену али не испуњава техничке 
карактеристике из следећих разлога: 
- Према достављеној документацији, из техничког листа, може се закључити да се опсег концентрације hidrogen-
peroksida у добру ``Puristeril 340‚‚ креће у опсегу 28.5-31.5% ( w/w) док је опсег концентрације  hidrogen-peroksida у 
понуђеном средству за дезинфекцију ``Peroxy  ͭ ͫPlus`` 25-35% ( w/w). 
-Апарати за хемодијализу из предмета јавне набавке , тип: 4008, 5008 и 5008 S, имају програм за хладну стерилизацију 
апарата у трајању од 32 до 38 минута. Произвођач апарата је одредио неведено време стерилизације уз одговарајући ( 
хемијски активни ) опсег концентрација персирћетне киселине и водоник-пероксида, те би ниже теоретске вредности 
водоник-пероксида (од 25%, колика је теоретски доња граница за `` Peroxy  ͭ ͫPlus``) могле бити недовољне за успешну 
стерилизацију хидрауличног система апарата за наведено време. У свим ситуацијама када стерилизација система није 
адекватна, постоји ризик од преношења крвно преносивих болести ( вирусни  хепатитис Б и Ц, ХИВ) и ширења 
трансмисивних болести у служби за дијализу. 
Код неадекватно стерилисаних апарата микробиолошке системске инфекције пацијената варирају од благих 
септикемија до озбиљних септичких стања са смртним исходом. Такође ниже вредности активне супстанце од   
декларисане од стране произвођача апарата могу довести до неуспешне декалцификације хидрауличног система апарата 
и чешћег запушавања система и филтера за дијализну течност. 
Са дрге стране, више вредности хидроген-пероксида од концентрација декларисаних од стране произвођача апарата ( до 
35%  колика је теоретска горња граница за ``Peroxy  ͭ ͫPlus``) нису пожељне јер постоји већи ризик од висококорозивног 
дејства хидроген-пероксида, последичног убрзаног пропадања хидрауличних склопова и компоненти апарата, квара или 
неисправности мерних система апарата, јер се стерилизације обављају три пута дневно, 365 дана годишње. Овим би 
такође могло бити угрожено здравље пацијената који се дијализирају на овим апаратима. 
 
За партију 7. Средство за стерилизацију и декалцификацију машина - у  складу са техничким карактеристикама апарата  
Fresenius (или одговарајући), понуду са са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач „Fresenius Medical Care“ ул. 
Београдски пут бб, Вршац  у укупном износу 3.291.840,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 3.621.024,00 динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-28, понуђача „Fresenius Medical Care“ у укупном износу 3.291.840,00 динара  без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 3.621.024,00 динара. 
 
Партија бр.8: Филтер за високопречишћену воду - у складу са техничким карактеристикама апарата  Fresenius ( 
или одговарајући ) 
Процењена вредност износи 7.786.879,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 „Fresenius Medical 
Care“ 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 7.799.820,00 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 8.579.802,00 

Рок плаћања 60 дана 

Рок испоруке 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 

Начин подношења понуде самостално 

Евентуалне напомене: / 

 
Партија бр.8: Филтер за високопречишћену воду - у складу са техничким карактеристикама апарата Fresenius ( или 
одговарајући ),  једину понуду са понуђеном ценом поднео је понуђач „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, 
Вршац  у укупном износу 7.799.820,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 8.579.802,00 динара. Комисија констатује да је 
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поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 
77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што 
понуду чини одговарајућом, али и прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН у складу са наведеним у 
тачки 8. овог Извештаја и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-28, понуђача „Fresenius Medical Care“ у укупном износу 7.799.820,00 динара  без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 8.579.802,00динара. 
 
Партија бр.9: Таблетирана со (NaCl) 
Процењена вредност износи 276.196,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 ‚‚SSamaks“доо, 
Београд 

„Flora komerce“ доо, 
Горњи Милановац 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 247.624,00 266.672,00 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 297.148,80 320.006,40 

Рок плаћања 30 дана 90 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 

Начин подношења понуде / / 

Евентуалне напомене: самостално самостално 

 
Наручилац се дана 24.01.2017. године обратио понуђачу .„Flora komerce“ доо Рајићева бр. 55 Горњи Милановац са 
захтевом за сагласност за исправку рачунских грешака за коју је понуђач доставио исту и која је заведена у Општој 
болници Пожаревац под бројем 02-90 од 24.01.2017. године. 
 
За партију бр.9: Таблетирана со (NaCl), понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚SSamaks“ доо, 
Београд Војводе Степе бр. 496 Е, у укупном износу  247.624,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 297.624,00   динара.  
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-23, понуђача ‚‚SSamaks“ доо  у укупном износу 247.624,00 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 297.624,00 динара. 
 
Партија бр.10: Концентрат дијализни, без глукозе 
Процењена вредност износи 5.375.502,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 „Farmalogist“ доо, 
Београд 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 5.375.501,20 

Укупна вредност понуде са ПДВ-
ом: 5.913.051,32 
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Рок плаћања 90 дана 

Рок испоруке 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 

Начин подношења понуде / 

Евентуалне напомене: самостално 

 
За партију бр.10: Концентрат дијализни, без глукозе,  понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач 
.„Farmalogist“ доо, Миријевски булевар бр.3, Београд,  у укупном износу  5.375.501,20динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
5.913.051,32 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-25, понуђача ‚‚ Farmalogist“ доо  у укупном износу 5.375.501,20 динара без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом 5.913.051,32 динара динара. 
 
Партија бр.11: Игле за хемодијализу 
Процењена вредност износи 886.840,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда:3 
 

 „ЕcoTrade BG“ доо, 
Ниш   

„Fresenius Medical 
Care“ доо, Вршац 

„Omni  Medikal“ доо, 
Нови Београд 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 850.584,00 853.372,80 868.014,00 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 935.642,40 938.779,80 954.815,40 

Рок плаћања 90 дана 60 дана 90 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 

Начин подношења понуде самостално самостално самостално 

Евентуалне напомене: / / / 

 
Наручилац се дана 24.01.2017. године обратио понуђачу „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац са 
захтевом за сагласност за исправку рачунских грешака за коју је понуђач доставио исту и која је заведена у Општој 
болници Пожаревац под бројем 02-93 од 25.01.2017. године. 
 
За партију бр. 11: Игле за хемодијализу, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач ‚‚ЕcoTrade BG“ доо 
Страхињића Бана бр.3, Ниш,  у укупном износу 850.584,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 935.642,40 динара.  
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-34, понуђача ‚‚ЕcoTrade BG“ доо  у укупном износу 850.584,00 динара  без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом 935.642,40 динара динара. 
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II (друга): Понуда бр. 02-26, понуђача ‚‚ Fresenius Medical Care“ доо  у укупном износу 853.372,80 динара  без ПДВ-а, 
а са ПДВ-ом 938.779,80 динара динара 
 
III (трећа): Понуда бр. 02-27, понуђача ‚‚Omni  Medikal“ доо  у укупном износу 868.014,00 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 954.815,40 динара динара 
 
Партија бр.12: Физиолошки раствор Na Cl 0,9% 
Процењена вредност износи 1.332.324,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 „Phoenix Pharma“, доо 
Београд 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 1.332.324,00 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 1.465.556,40 

Рок плаћања 30 дана 

Рок испоруке 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 

Начин подношења понуде / 

Евентуалне напомене: самостално 

 
За партију бр. 12: Физиолошки раствор Na Cl 0,9%, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач  „Phoenix 
Pharma“, доо , Боре Станковића бр.2 ,Београд,  у укупном износу  1.332.324,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
1.465.556,40 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-24, понуђача ‚‚Phoenix Pharma“ доо  у укупном износу 1.332.324,00 динара без ПДВ-а, 
а са ПДВ-ом 1.465.556,40 динара динара.  
 
Партија бр.13: Low-flux синтетска мембрана површине 1,3-1,4 м² - стерилисана без етиленоксида 
Процењена вредност износи 214.375,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда:3 
 

 „Nipro D.Med“ доо, 
Београд   

ЕcoTrade BG“ доо, 
Ниш 

„Medicon“ доо, 
Београд 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 216.090,00 229.810,00 411.600,00 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 237.699,00 252.791,00 452.760,00 

Рок плаћања 90 дана 90 дана 30 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 

Начин подношења понуде самостално самостално самостално 

Евентуалне напомене: / / / 
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За партију бр.13 : Low-flux синтетска мембрана површине 1,3-1,4 м²  - стерилисана без етиленоксида, понуду са 
најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач.“ Nipro D.Med“ Доо, Баштованска 68а,Београд, Вождовац,  у укупном 
износу 216.090,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 237.699,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у 
понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 
1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези 
члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини одговарајућом, 
али и прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН у складу са наведеним у тачки 8. овог Извештаја и 
понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-33, понуђача „Nipro D.Med“ у укупном износу 216.090,00 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 237.699,00 динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 02-34, понуђача ‚‚ЕcoTrade BG“ доо  у укупном износу 229.810,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом 252.791,00 динара.  
 
III (трећа): Понуда бр. 02-35, понуђача ‚‚Medicon“ доо  у укупном износу 411.600,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
452.760,00 динара.  
 
Партија бр.14: Low-flux синтетска мембрана површине 1,5-1,6 м²  - стерилисана без етиленоксида 
Процењена вредност износи 404.740,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда:3 
 

 Nipro D.Med“ доо, 
Београд   

„ЕcoTrade BG“ доо, 
Ниш 

„Omni  Medikal“ доо, 
Нови Београд 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 445.900,00 538.510,00 617.400,00 

Укупна вредност понуде са ПДВ-
ом: 490.490,00 592.361,00 679.140,00 

Рок плаћања 90 дана 90 дана 90 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 

Начин подношења понуде самостално самостално самостално 

Евентуалне напомене: / / / 

 
 
За партију .14: Low-flux синтетска мембрана површине 1,5-1,6 м²  - стерилисана без етиленоксида, понуду са најнижом 
понуђеном ценом поднео је понуђач  .“ Nipro D.Med“ Доо, Баштованска 68а,Београд, Вождовац,  у укупном износу  
445.900,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 490.490,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди 
доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) 
ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 
77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини одговарајућом, али и 
прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН у складу са наведеним у тачки 8. овог Извештаја и 
понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-33, понуђача „Nipro D.Med“ у укупном износу 445.900,00 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 490.490,00 динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 02-34, понуђача ‚‚ЕcoTrade BG“ доо  у укупном износу 538.510,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом 592.361,00 динара.  
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III (трећа): Понуда бр. 02-35, понуђача ‚‚Medicon“ доо  у укупном износу 617.400,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
679.140,00 динара.  
 
Партија бр.15: Low-flux синтетска мембрана површине 1,7-1,8 м²  - стерилисана без етиленоксида 
Процењена вредност износи 404.740,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:5 
Број прихватљивих понуда:5 
 

 „ЕcoTrade BG“ 
доо, Ниш 

„Fresenius 
Medical Care“ 

доо, Вршац 

„Nipro D.Med“ 
доо, Београд 

„Omni  
Medikal“ доо, 
Нови Београд 

„Medicon“ доо, 
Београд 

Укупна вредност понуде 
без ПДВ-а: 524.790,00 541.940,00 548.800,00 617.400,00 987.840,00 

Укупна вредност понуде 
са ПДВ-ом: 577.269,00 596.134,00 603.680,00 679.140,00 1.086.624,00 

Рок плаћања 90 дана 60 дана 90 дана 90 дана 30 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 24 сата 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 60 дана 60 дана 

Начин подношења понуде самостално самостално самостално самостално самостално 

Евентуалне напомене: / / / / / 

 
 
Увидом у понуду понуђача  „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац, комисија је установила да се ради о 
добру домаћег порекла , што се види из достављеног уверења `` Привредне коморе Србије``, 33 број: 4162-2016/3 од 
29.12.2016. 
 У складу са чланом 86. став 4. ЗЈН наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла 
``Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац, с обзиром да његова понуђена цена није преко 5% већа у 
односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла ‚‚ЕcoTrade BG“ доо Страхињића Бана 
бр.3, Ниш. 
 
За партију бр. 15: Low-flux синтетска мембрана површине 1,7-1,8 м² - стерилисана без етиленоксида, понуду са 
најнижом понуђеном ценом (у складу са чланом 86. став 4.) поднео је понуђач“Fresenius Medical Care“ Доо, 
Баштованска 68а,Београд, Вождовац,  у укупном износу у укупном износу 541.940,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
596.134,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних 
услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених 
предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених 
предметном конкурсном документацијом, што понуду чини одговарајућом, али и прихватљивом у смислу члана 
3. став 2. тачка 33) ЗЈН у складу са наведеним у тачки 8. овог Извештаја и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-26, понуђача „Fresenius Medical Care“ у укупном износу 541.940,00 динара  без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 596.134,00 динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 02-34, понуђача ‚‚ЕcoTrade BG“ доо  у укупном износу 524.790,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом 577.269,00 динара.  
 
III (трећа): Понуда бр. 02-33, понуђача ‚‚Nipro D.Med“ доо  у укупном износу 548.800,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом 603.680,00 динара.  
 
IV (четврта): Понуда бр. 02-27, понуђача ‚‚Omni  Medikal“ доо  у укупном износу 617.400,00 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 679.140,00 динара.  
 
V (пета): Понуда бр. 02-35, понуђача ‚‚Medicon“ доо  у укупном износу 987.840,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
1.086.624,00 динара. 
 
Партија бр.16: High-flux синтетска мембрана површине 1,3-1,4 м² - стерилисана без етиленоксида (за 
високопропусну хемодијализу) 
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Процењена вредност износи 3.600.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:4 
Број прихватљивих понуда:4 
 

 „ЕcoTrade BG“ доо, 
Ниш 

„Fresenius Medical 
Care“ доо, Вршац 

„Nipro D.Med“ доо, 
Београд 

„Medicon“ доо, 
Београд 

Укупна вредност понуде 
без ПДВ-а: 4.140.000,00 4.308.000,00 4.380.000,00 8.640.000,00 

Укупна вредност понуде 
са ПДВ-ом: 4.554.000,00 4.738.800,00 4.818.000,00 9.504.000,00 

Рок плаћања 90 дана 60 дана 90 дана 30 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 60 дана 

Начин подношења 
понуде самостално самостално самостално самостално 

Евентуалне напомене: / / / / 

 
 
Увидом у понуду понуђача  „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац, комисија је установила да се ради о 
добру домаћег порекла , што се види из достављеног уверења `` Привредне коморе Србије``, 33 број: 4162-2016/3 од 
29.12.2016. 
 У складу са чланом 86. став 4. ЗЈН наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла 
``Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац, с обзиром да његова понуђена цена није преко 5% већа у 
односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла ‚‚ЕcoTrade BG“ доо Страхињића Бана 
бр.3, Ниш. 
 
Комисија је констатовала да је за партију 16: High-flux синтетска мембрана површине 1,3-1,4 м² - стерилисана без 
етиленоксида (за високопропусну хемодијализу) понуду са најнижом понуђеном ценом (у складу са чланом 86. став 4.) 
поднео је понуђач ``Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац у укупном износу 4.308.000,00 динара  без 
ПДВ-а, а са ПДВ-ом 4.738.800,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о 
испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних 
услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини одговарајућом, али и прихватљивом у 
смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН у складу са наведеним у тачки 8. овог Извештаја и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-26, понуђача „Fresenius Medical Care“ у укупном износу 4.308.000,00 динара без 
ПДВ-а, а са ПДВ-ом 4.738.800,00 динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 02-34, понуђача ‚‚ЕcoTrade BG“ доо  у укупном износу 4.140.000,00  динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 4.554.000,00 динара.  
 
III (трећа): Понуда бр. 02-33, понуђача ‚‚Nipro D.Med“ доо  у укупном износу 4.380.000,00  динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 4.818.000,00 динара.  
 
IV (четврта): Понуда бр. 02-35, понуђача ‚‚Medicon“ доо  у укупном износу 8.640.000,00  динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом 9.504.000,00 динара. 

 
Партија бр.17: High-flux синтетска мембрана површине 1,7-1,8 м² - стерилисана без етиленоксида ( за 
високопропусну хемодијализу) 
Процењена вредност износи 4.500.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:5 
Број прихватљивих понуда:5 
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 „Nipro D.Med“ 
доо, Београд 

„Fresenius 
Medical Care“ 

доо, Вршац 

„ЕcoTrade 
BG“ доо, Ниш   

„Omni  
Medikal“ доо, 
Нови Београд 

„Medicon“ 
доо, Београд 

Укупна вредност понуде 
без ПДВ-а: 4.380.000,00 4.710.000,00 4.836.000,00 5.100.000,00 5.700.000,00 

Укупна вредност понуде 
са ПДВ-ом: 4.818.000,00 5.181.000,00 5.319.600,00 5.610.000,00 6.270.000,00 

Рок плаћања 90 дана 60 дана 90 дана 90 дана 30 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 24 сата 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 60 дана 60 дана 

Начин подношења понуде самостално самостално самостално самостално самостално 

Евентуалне напомене: / / / / / 

 
 
За партију бр.17: High-flux синтетска мембрана површине 1,7-1,8 м² - стерилисана без етиленоксида ( за 
високопропусну хемодијализу) понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач „Nipro D.Med“ Доо 
Баштованска 68а, Београд, Вождовац,  у укупном износу  4.380.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 4.818.000,00 
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини одговарајућом, али и прихватљивом у смислу члана 3. став 2. 
тачка 33) ЗЈН у складу са наведеним у тачки 8. овог Извештаја и понудом без битних недостатака у вези члана 
106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-33, понуђача ‚‚Nipro D.Med“ доо  у укупном износу 4.380.000,00 динара  без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом 4.818.000,00 динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 02-26, понуђача „Fresenius Medical Care“ у укупном износу 4.700.000,00  динара  без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом 5.181.000,00 динара  
 
III (трећа): Понуда бр. 02-34, понуђача ‚‚ЕcoTrade BG“ доо у укупном износу 4.836.000,00  динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 5.319.600,00 динара.   
 
IV (четврта): Понуда бр. 02-27, понуђача ‚‚Omni  Medikal“ доо  у укупном износу 5.100.000,00   динара  без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом 5.610.000,00 динара.  
 
V (пета): Понуда бр. 02-35, понуђача ‚‚Medicon“ доо  у укупном износу 5.700.000,00  динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
6.270.000,00 динара. 
 
 
Партија бр.18: High-flux синтетска мембрана површине 2,1-2,2 м² - стерилисана без етиленоксида 
(хемодијафилтрација ) 
Процењена вредност износи 1.440.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:4 
Број прихватљивих понуда:4 
 

 „Nipro D.Med“ доо, 
Београд 

„ЕcoTrade BG“ доо, 
Ниш   

„Omni  Medikal“ 
доо, Нови Београд 

„Medicon“ доо, 
Београд 

Укупна вредност понуде 
без ПДВ-а: 1.436.800,00 1.472.000,00 1.920.000,00 2.000.000,00 

Укупна вредност понуде 
са ПДВ-ом: 1.580.480,00 1.619.200,00 2.112.000,00 2.200.000,00 



16 
 

Рок плаћања 90 дана 90 дана 90 дана 30 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 60 дана 

Начин подношења 
понуде самостално самостално самостално самостално 

Евентуалне напомене: / / / / 

 
 
За партију бр18: High-flux синтетска мембрана површине 2,1-2,2 м² - стерилисана без етиленоксида 
(хемодијафилтрација ) понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач  „Nipro D.Med“ Доо Баштованска 68а, 
Београд, Вождовац,  у укупном износу  1.436.800,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 1.580.480,00 динара.  Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини одговарајућом, али и прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН у 
складу са наведеним у тачки 8. овог Извештаја и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 
узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-33, понуђача ‚‚Nipro D.Med“ доо  у укупном износу 1.436.800,00 динара  без ПДВ-а, а 
са ПДВ-ом 1.580.480,00 динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 02-34, понуђача ‚‚ЕcoTrade BG“ доо у укупном износу 1.472.000,00  динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 1.619.200,00 динара.  
 
III (трећа): Понуда бр. 02-27, понуђача ‚‚Omni  Medikal“ доо  у укупном износу 1.920.000,00   динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 2.112.000,00 динара.   
 
IV (четврта): Понуда бр. 02-35, понуђача ‚‚Medicon“ доо  у укупном износу 2.000.000,00  динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-
ом 2.200.000,00 динара. 
 
 
Партија бр.19: High-flux синтетска мембрана површине 2,3-2,5 м² - стерилисана без етиленоксида 
(хемодијафилтрација) 
Процењена вредност износи 2.176.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда:3 
 

 „ЕcoTrade BG“ доо, 
Ниш 

„Fresenius Medical 
Care“ доо, Вршац 

„Nipro D.Med“ доо, 
Београд 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 1.654.100,00 1.728.900,00 2.125.000,00 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 1.819.510,00 1.901.790,00 2.337.500,00 

Рок плаћања 90 дана 60 дана 90 дана 

Рок испоруке 24 сата 24 сата 24 сата 

Важење понуде: 60 дана 60 дана 60 дана 

Начин подношења понуде самостално самостално самостално 

Евентуалне напомене: / / / 
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Увидом у понуду понуђача  „Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац, комисија је установила да се ради о 
добру домаћег порекла , што се види из достављеног уверења `` Привредне коморе Србије``, 33 број: 4162-2016/3 од 
29.12.2016. 
 
 У складу са чланом 86. став 4. ЗЈН наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла 
``Fresenius Medical Care“ ул. Београдски пут бб, Вршац, с обзиром да његова понуђена цена није преко 5% већа у 
односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла ‚‚ЕcoTrade BG“ доо Страхињића Бана 
бр.3, Ниш. 
  
За партију бр.19 High-flux синтетска мембрана површине 2,3-2,5 м² - стерилисана без етиленоксида 
(хемодијафилтрација) најповољнија (у складу са чланом 86. став 4.) је понуда понуђача „Fresenius Medical Care“ ул. 
Београдски пут бб, Вршац  у укупном износу 1.728.900,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 1.901.790,00 динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини одговарајућом, али и прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН у 
складу са наведеним у тачки 8. овог Извештаја и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се 
узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-26, понуђача ‚‚Fresenius Medical Care“ доо  у укупном износу 1.728.900,00 динара  
без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 1.901.790,00 динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 02-34, понуђача ‚‚ЕcoTrade BG“ доо у укупном износу 1.654.100,00  динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 1.819.510,00 динара.  
 
III (трећа): Понуда бр. 02-33, понуђача ‚‚Nipro D.Med“ доо  у укупном износу 2.125.000,00 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 2.337.500,00 динара.   
 
10) Узимајући у обзир све наведено, а пре свега у тачки 9. Извештаја о стручној оцени понуда за предметну јавну 
набавку, те применом критеријума за оцењивање (вредновање) понуда „најнижа понуђена цена“ Комисија је 
предлаже одговорном лицу ОБ „Пожаревац“ да закључи оквирне споразуме по партијама (на процењене 
вредности истих), и то са следећим понуђачима: 
 
 

Рб. 
партије Назив партије Назив понуђача и број 

понуде 

Вредност без 
ПДВ-а у 

динарима 

Вредност са 
ПДВ-ом у 
динарима 

1. 
AB сет Ф 204 - Материјал пo типу 
машине Fresenius 4008  (или 
одговарајући) 

„Fresenius Medical Care“ доо, 
Вршац 02-28 од 11.01.2017. у 

8.46ч 
4.005.680,00  

 
4.406.248,00 

 

2. Bi bag 900gr - Материјал пo типу машине 
Fresenius 4008  (или одговарајући) 

„Fresenius Medical Care“ доо, 
Вршац 02-28 од 11.01.2017. у 

8.46ч 
8.272.600,00 9.009.860,00 

3. AB сет 5008 - Материјал пo типу машине 
Fresenius 5008 (или одговарајући) 

„Fresenius Medical Care“ доо, 
Вршац 02-28 од 11.01.2017. у 

8.46ч 
4.820.332,00 5.302.365,20 

4. Bi bag 900gr - Материјал пo типу машине 
Fresenius 5008  (или одговарајући) 

„Fresenius Medical Care“ доо, 
Вршац 02-28 од 11.01.2017. у 

8.46ч 
2.931.700,00 3.224.870,00 

5. 
AB сет 5008 priming - Материјал пo типу 
машине Fresenius 5008 S (или 
одговарајући) 

„Fresenius Medical Care“ доо, 
Вршац 02-28 од 11.01.2017. у 

8.46ч 
3.198.702,00 3.518.572,20 

6. Bi bag 900gr- Материјал пo типу машине 
Fresenius 5008 S (или одговарајући) 

„Fresenius Medical Care“ доо, 
Вршац 02-28 од 11.01.2017. у 

8.46ч 
5.081.550,00 5.589.705,00 

7. 

Средство за стерилизацију и 
декалцификацију машина - у  складу са 
техничким карактеристикама апарата  
Fresenius (или одговарајући) 

„Fresenius Medical Care“ доо, 
Вршац 02-28 од 11.01.2017. у 

8.46ч 
3.291.840,00 3.621.024,00 



8.

| @unrep 3a BucoKonpeuu
CI(JIAIY CA TCXHHqKI,IM KAPAKTEPHCTI{KAMA
anapara Fresenius ( r4rru oAroBapajyha )

Ta6nernpaHa co (NaCl)

I,Irle 3a xeMol ujatwzy

@Hsr,rororrrKu pacrBop Na Cl A,goh

1 ,3 - I,4 t f - cTepr{ ilucaHa 6es er,raronc HAa

Low-flux cuHrercKa ueu6p ala roBpruuHe
l r5-L 16 v2 - crepHnr{ cala 6es erureronc H;ia

Low-flu*.rn
1,7 - 1,8 u2 - cTepa JtHcaHa 6es eraranon. u1a

,,Fresenius Medical Care.. 4oo,
Bpruau 02-28 o.q 1 1.01 .2017 . y

8.46q
7.796.979,00 8.565 .566,90

9. ,, SSamaks"roo, Eeorpal 02-23
oA I 1.0.2017 . y 8. 14 .r 276.196,00

5.37 5.502,00

331.435,20

5.913.052,20
10. ,,Farmalogist" ,Ioo, Eeorpa4 02-

25 ot I 1.01 .2017 . y 08.16q

11 ,oEcoTrade BG'o Aoo, Hraur OZ-34
oA 12.01.2017.y 8.48 q 896.940,00 97 5.524,00

12. ,,Phoenix Pharma", Aoo Eeorpa4
02-24 oA I 1.01 .20t7 . y 8. 15.r

1.332.324,00

214.37 5,00

404.740,00

404.740,00

3.600.000,00

-

4.500.000,00

-

1.440.000,00

-

2.17 6.000,00

1.465.556,40

13. ,,Nipro D.Med" Ioo, Eeorpag
02-33 oA 12.01.2017.y 8.22,r 235.912,50

445.214,00
14. ,,Nipro D.Med" Ioo, Eeorpa4

02-33 oA 12.01.2017.y 8.22.r

15.
,,rresenrus Medtcal Care.o 4oo,
Bpruaq 02-28 oA I l.0l .ZOl7 . y

8.46q
445.214,00

,

3.960.000,00
16.

High-flux cuHrercKa re,
1,3- 7 ,4 v2 - cTepH ilucaHa 6es erHJreHoKc HAa

oaujanasy)

,,Fresenius Medical Care,, aoo,
Bpruarl 02-28 o.q 1 1.01 .2017 . y

8.45,t

t7.
High-flux czHrercKa rer6
I,7-1,8 u2 - cTepz ilHcala6es erHraron. HAa

ujatuzy)

,,Nipro D.Med" Aoo, Eeorpa4
02-33 o.{ 12.01.2017.y 8.22.r 4.950.000,00

-

1.590.490,00

2.393.600,00

18.
High-flux cr,rHrercKa rren 6
2,1-2,2 M2 - crepuJr ucala 6es eruraron, Hila
(xeH,roaaj aQ Hnrpauu.i a )

,,Nipro D.Med" Ioo, Eeorpag
02-33 oa 12.01.2017.y 8.22.1

19.
High-flux c,HrercKa vev6@
2,3-2,5 M2 - crepunHcaHa 6es erHJreHoKcHAa

,,Fresenius Medicat Ca.e* aoq
Bpruaq 02-ZB oA I l.0l .2017 . y

8.46q

B'a Aupexropa onrure 6o'lnnue Iroxaperaq np[xBarrro je npeAnor Korvrncnje ra jaury uaoarxy o ur6opynajnoro.rrnuje roHyAe, re je na ocHoBy .u*6r"*o. orraurherra aor"o Oary*y o 3ar(Jbyqe6y oKBrrpHor c[opa3yMa.

IIOYKA O IPABHOM IEKY:
flocle AoHoruerba ornyxe o 3aKJbyrrerby
o6janruBarba o,uryxe na llopr-y jurrr*
3axresoM 3a 3arurr.rry npaBa He Mory ce
6utru uilv Mourlr Gurw no3Harr4 pa3no3u
roAHeO IIpe HcTeKa TOr poKa.

oKBr4pHOr clopa3yMa po* 3a noAHorxerse 3axreBa 3a 3arrrrr.rry npana je aecer ( l 0) .qaHa o,q .qaHaHa6aeKr4.

ocnopaBarr,r pa.qrf,e Hapfruoua flpery3ere y nocrynrcy jarue ua6arre, aKo cy rroAaoctlouy 3rxrcBa3a treroBo flo,(Horueme npe r4cre(a pora 3a [oAxorrrege rtoHyA4 a flo.qgocr4nau 3axreBa ra uzje
Aroje y lrcroM ,,ocrm,.yjaane ua6aare IroHoBo noAHer 3rxreB 3a 3arxrrrry npaBa oA crparHe Hcror rroAHocuoua 3axreBa, y rleMy ce He Moryoc[opaBarl'I paA]Le Hap] {aoua 3a roieje noanocrnarl 3axreBa 3Hao r,rJr, Morao 3Harrr npuJrr4r(oM rloA,oue*a flperxoA,or 3axreBa.3axren ra garurrrry npaBa [oAHocI| ce HapyqHouy, a ronuja ce [croBpeMeHo AOCTaBJba peny6,nu.rroj rouucnjn.3axres sa gamrl'ITy rp,*a He 3aapxaBa Aiube uorrro.rr rup"yrr:u;y;;.;y";i;ne na6arre y cKraAy ca oapeA6alra qaana 150. 3axona.3axres ga sarrrrr.rry rpaBa Mopa Aa caApx,{ cBe eJ,reMeHre .rpe!"rfune y ,rrry is"t.-arus l. 3JIr.floAnocu;rarl 3axreBa 3a 3a*rrt4Ty^flpaaaje ayxau .(a y3 3axreB 3a 3atrrrr{ry npaBa AocraBr.r AoKa3 o )m,rarr.r raKce y xonaeje HaBeAeH rm3rByrrJrarloqa, y rr3Hocy oa 120.000,00 ArHapa, Ha xrpo pauyu 6poj: al6-sriozssls-oo, ur.rfipa #"n,*",^isg ustw 253,nos* ua 6poj:nnu6, rpxManarr: ,,Evuer peny6.nr*e cp'6u1.", .rp*u, -llit, o^B i'r[o*up."uq-,',.;u"*u ,uoli*u ;;;;;;;".rynar< (ao6pa) 6p. 124016I{ HasrrB napr:aje Ha xojy ce 3axreB oaHocr,r 'Jeu,u 

asvsD^o urEuPEHr I

ff#;:"p" 
caapxarl'r nornuc osrauheHor r,ua cy6jerra os,rauheHor :a o6asrbaH,e rurarHor rpoMera ca Blr,qJbr.rBr.rM AaryMoM pea.nr.rsaqlje
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