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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/2019), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ОП 2/20,  дел.број Одлуке ОП 
02-54 од 03.03.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
ОП 02-55 од 03.03.2020.године, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку добара у отвореном поступку –  СТОМАТОЛОШКИ  
МАТЕРИЈАЛ 

ЈН бр. ОП 2/20  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

III Техничка документација и планови  

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Критеријуми за доделу уговора 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

VII Модел уговора 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
Свака страна конкурсне документације је означена редним бројем. Конкурсна 

документација садржи укупно 72 стране. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ОП 2/20 су добра – Стоматолошки материјал 
ОРН: 33130000 - Зубарски  и суб-специјалистички инструменти и апарати 
 
2. Партије 
Предметна јавна набавка је обликована у 17 партија и то: 
Партија 1 – Материјал за рестаурацију 
Партија 2 - Протетика 
Партија 3 - Ортодонција 
Партија 4 - Канални инструменти за ендодонцију 
Партија 5 - Стоматолошки прибор 
Партија 6 – Разно 
Партија 7 - Помоћна стоматолошка средства 
Партија 8 - Гласјономери 
Партија 9 - Средства за дезинфекцију канала корена 
Партија 10 – Препарати за лечење зуба 
Партија 11 - РТГ материјал 
Партија 12 - Зуби 
Партија 13 - Средства за флуоризацију 
Партија 14 - Средства за флуоризацију 1 
Партија 15 - Средства за флуоризацију 2 
Партија 16 – Средства за флуоризацију 3 
Партија 17 - Средства за флуоризацију 4 
 
 
3.Процењена вредност 
Укупна процењена вредност предметне јавне набавке износи 3.660.833,33 
динара без ПДВ-а, односно по партијама: 
Партија 1 – 180.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2 -  740.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 3 - 835.000,00  динара без ПДВ-а 
Партија 4 - 45.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 5 - 250.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 6 – 22.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 7 - 65.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 8 - 290.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 9 - 15.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 10 - 700.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 11 – 37.833,33 динара без ПДВ-а 
Партија 12 - 300.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 13 - 1.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 14 - 175.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 15 - 1.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 16 - 1.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 17 - 3.000,00 динара без ПДВ-а 
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4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Служба за контакт: Одсек за јавне набавке 
тел/факс: 023/563-020 лок. 105 
Е - mail адреса: nabavke@dzzrenjanin.rs   
 
6. Достављање и отварање понуда 
-Рок за достављање понуда: 03.04.2020. године до 10.00 часова 
-Јавно отварање понуда: 03.04.2020. године у 11.00 часова, у просторијама 
Одсека за јавне набавке , ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 2 у 
Зрењанину 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
 Опис предметних добара,  карактеристике и количина, дати су у Обрасцу 
табеларног прегледа са  структуром понуђене цене (Образац 2) који чини 
саставни део конкурсне документације. 
 

Наручилац задржава право да повуче мању количину од планиране, према 
својим потребама.  
 

Наручилац је одредио да рок испоруке добара не буде дужи од 5 дана од дана 
слања захтева. 
Испорука добара вршиће се  на адреси Др Емила Гаврила бр. 25, у Зрењанину. 
Добра ће се испоручивати сукцесивно према захтеву и потребама Наручиоца. 
 

Рок плаћања је 90 дана од дана пријема  рачуна. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 

ДОСТАВА УЗОРАКА 
 

Понуђач је у обавези да достави по један узорак за партију 3 - 
ортодонција, ставке: 1 - 8 (ортодонтски шрафови). 
 
Понуђач је у обавези да достави по један узорак за партију 6 - разно, 
ставке: 1 - 3 (кашике за узимање отисака) . 
 
Понуђач је у обавези да достави по један узорак за партију 9 - средства за 
дезинфекцију канала корена, ставка 1 (раствор за дезинфекцију канала 
корена).  
 
Тражени узорци се пакују одвојено од конкурсне документације и достављају  у 
року који је одређен за доставу понуде. 
Узорке треба спаковати и означити на исти начин као и конкурсну 
документацију. 
Напомена: Уколико понуђач не достави тражене узорке понуда ће бити 
одбијена. 
 
Понуђена добра сматраће се одговарајућим, у смислу члана 3. став 1. 
тачка 32) Закона уколико испуњавају све захтеве из техничке 
спецификације наведене у поглављу II конкурсне документације. 
 
НАПОМЕНА:  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр ОП 2/20 6/72 

  

Достављени узорци ће се користити ради упоређивања и доказивања 
тражених карактеристика приликом сваке испоруке предметних добара. У 
случају да  испоручена добра од стране Понуђача, не одговарају 
достављеном узорку, Наручилац задржава право да врати испоручена 
добра и да иста испоручи у складу са уговором. 
 

 
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
За предметну јавну набавку не постоји техничка документација и планови. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр ОП 2/20 7/72 

  

 
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на 
начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 
4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 
 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5 
Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности 

Доказ: 
1. Решење Министарства здравља 
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која је предмет јавне набавке (чл. 
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН):  

Р.Србије о испуњености услова 
за обављање делатности 
промета медицинских средстава 
на велико (у складу са Законом о 
лековима и медицинским 
средствима), у виду неоверене 
копије. 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
Доказ:  
стандард ИСО 9001 или одговарајуће 
 
 
 
 
Доказ: 
Понуђач је дужан да у каталогу или 
изводу из каталога означи (нпр. 
подвуче, заокружи и сл.) добро које 
нуди (комерцијални назив) и каталошку 
ознаку добра које је навео у Обрасцу 
понуде, као и да понуђено добро 
обележи у каталогу редним бројем 
ставке (добра).  

 
Доказ: 
Решење Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије о дозволи 
за стављање у промет сваког добра 
које је предмет јавне набавке, с тим да 
се означи на које добро се Решење 
односи. Решење доставити у виду 
неоверене копије. 

 А) Доказ о примени система 
менаџмента квалитетом (код 
Понуђача) у циљу безбедног руковања, 
паковања, складиштења и испоруке 
добара која су предмет јавне набавке; 
 

Б) Каталог или извод из каталога 
произвођача који садржи техничке 
карактеристике понуђеног добра 
 
 
 
 
 
 
 
В) ) Понуђач је у обавези да достави - 
Решење издато од стране Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије о 
дозволи за стављање у промет сваког 
добра које  је предмет јавне набавке 

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
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одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у 
табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем 
ДОЗВОЛЕ - Решење Министарства здравља Р.Србије о испуњености 
услова за обављање делатности промета медицинских средстава на 
велико (у складу са Законом о лековима и медицинским средствима) . 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави 
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 
 
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
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Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
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Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу додатних услова - 

А)  Доказ: стандард ИСО 9001 или одговарајуће“ 
            Б) Доказ: Каталог или извод из каталога- Понуђач је дужан да у каталогу или 
изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи и сл.) добро које нуди 
(комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу понуде, као и 
да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем ставке (добра).  
             В) Доказ: Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о 
дозволи за стављање у промет сваког добра које је предмет јавне набавке, с тим да се 
означи на које добро се Решење односи. Решење доставити у виду неоверене копије. 

 
   

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености 
услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда понуђача са дужим роком важења. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац табеларног прегледа са  структуром понуђене цене 

 (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 6). 

7) Модел уговора. 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр _________од _______ за јавну набавку добара - стоматолошки 
материјал, ЈН број ОП 2/20 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Врста правног лица: 
(заокружити) 

а)микро;  б)мало;  в)средње;  г)велико; 
д)физичко лице 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка добара – Стоматолошки 
материјал број ОП 2/20; 
 

Партија бр:  ___ назив партије: _______________________________  
 

 

Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
__________________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 
__________________________ 

Рок и начин плаћања 

Услов Наручиоца је : 90 дана од дана 
пријема рачуна 

Сагласан са захтевом Наручиоца 
ДA / НE 

 

Рок и начин испоруке добара 

у року не дужем од 5 дана, према 
спецификацији и захтеву Наручиоца 

 
У року од _______дана 

 Рок важења понуде 
(захтев Наручиоца је не краће од 30 
дана) 

 
У року од _______дана 

 
 
Датум                    Понуђач 

       М. П.  
___________________________  _____________________________ 
 
 
Напомене:  
Услов наручиоца за рок и начин плаћања, рок, место и начин испоруке добара 
и рок важења понуде, је искључивог карактера, односно понуда понуђача који 
не прихвата услове наручиоца биће одбијена као  неприхватљива. 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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OBRAZAC TABELARNOG PREGLEDA SA STRUKTUROM PONUDJENE CENE (Obrazac 2.) 
 REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 

    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 
    Zrenjanin, Svetosavska 31 

    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL - MATERIJALI ZA RESTAURACIJU - PARTIJA 1 
 

           

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv 
Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 8,00 9 10 11 12 

1 Amalgam I-non 
gama; sastav:min 
45% srebra 

pak 10               

2 Amalgam II-non 
gama; 
Sastav;min 45% 
srebra,  

pak 10               

3 Univerzalni 
nanohibridni 
kompozit 

gr 400               

4 Tečni 
nanohibridni 
kompozit; pak. 
Min a-2gr 

gr 80               

5 Fiberglas kočići 
vel.1 pak. A-10 

pak 3               

6 Fiberglas kočići 
vel. 2 pak a-10 

pak 3               
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7 Dvokomponentni 
svetlosno-
polimerizujući 
kompozit za 
cementiranje 
fiberglas kočića. 
Pak min 10gr 

pak 3               

8 Interdentalni 
kočići  pak a-100 

pak 10               

9 Atheziv-bond-
posrednik veze. 
Pakovanje: a-5gr 

pak 30               

10 Sredstvo za 
jetkanje gledji I 
dentina; 
ortofosforna 
kiselina; pak max 
2gr (špric 

gr 100               

11 Pasta za 
uklanjanje mekih 
naslaga. Vantal ili 
odgovarajući 

gr 80               

12 Sredstvo za 
privremeno 
zatvaranje 
kaviteta. Pak max 
30gr 

gr 1500               

   Ukupan iznos 
bez PDV-a: 

       

   
Iznos PDV-a:   

    

 

  Ukupan iznos 
sa PDV-om: 

      

 
Датум :                   Понуђач: 

         М.П.     
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 

   Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

   Zrenjanin, Svetosavska 31 

 STOMATOLOŠKI  MATERIJAL - PROTETIKA - PARTIJA 2 

   

       

Red.br. OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
PDV-a 

Ukuno 
4x5 

Ukupno 
(kolona 6) 
sa    PDV-

om Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv 
Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10 11 12 

1 
Adicioni silikonski 
otisni materijal ml 4000                 

2 

Adicioni silikonski 
otisni materijal 
KOREKTOR ml 500                 

3 

Autopolimerizujuci 
akrilat za izradu 
individ.PRAH gr 18000                 

4 

Autopolimerizujuci 
akrilat za izradu 
individ.TECNOST  ml 7500                 

5 
Autopolimerizujuci 
materijal PRAH         gr 3000                 

6 
Autopolimerizujuci 
materijal TECNOST    ml 3000                 
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7 
BAZNE PLOCE 
Donje kom 400                 

8 
BAZNE PLOCE 
Gornje kom 400                 

9 

Brzovezujuca masa 
za otiske sa 
dezificije.i kol.i. 
(samodezinf.otiska, 
preciznost, 
elastičnost) Alginat 
alginmax ili odg. gr 54000                 

10 
GIPS ALABASTER 
medicinski kg 600                 

11 
Gips sintetski 
dentalni tip 3 kg 300                 

12 
Hladnopolimerizujuci 
mat.za o.a.PRAH gr 17000                 

13 
Hladnopolimerizujuci 
mat.za or.ap.TEC ml 8000                 

14 

Katalizator za 
kondenzacione 
silikone ml 900                 

15 

Kodenzacioni 
silikonski mat.visoke 
viskoznosti ml 12600                 

16 

Kondezioni silikonski 
otisni - odg. 
Oranwosch ml 1960                 

17 
LUKOVI ZA 
PROTEZU kom 100                 
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18 

Masa za otisno 
formiranje ventilnog 
ruba termoplas – 
lako formiranje 
preciznog ventilnog 
ruba, produţena 
plastična faza 
zahvaljujući 
prisustvu metalnih 
čestica, Kuprovent ili 
odg. kom 300                 

19 
MREŢASTA 
ARMATURA  kom 100                 

20 

Pasta na bazi cink 
oksida i eugenola za 
f.o. Pak. 
Min.120gr+60gr pak 25                 

21 
PESAK ZA 
PESKARENJE gr 10000                 

22 
POLIRNA PASTA 
UNIV ml 600                 

23 

Prah za poliranje 
akrilatnih proteza 
pak a-1kg pak 10                 

24 

Pasta za poliranje 
akrilatnih 
ortodontskih aparata 
u stiku a-80gr 

pak 4                 

25 
Sredstvo za izolaciju 
gipsanih modela ml 10000                 
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26 
Sredstvo za 
odmašcivanje voska pak 1                 

27 

Toplopolimerizujuci 
akrilat za izradu 
baza p. PRAH gr 15000                 

28 

Toplopolimerizujuci 
akrilat za izradu 
baza TECNOST ml 10000                 

29 VOSAK ROZE gr 25000                 

30 Vosak u ploci glatki pak 4                 

31 
Vosak u ploČi 
hrapavi pak 20                 

32 Vosak u ţici 1.5mm pak 10                 

33 Vosak u ţici 3.5mm pak 10                 

34 
VOSAK ZA 
LEPLJENJE gr 900                 

35 
Voštani profili 
3.5mm pak 5                 

36 
Voštani profili 
4.0mm pak 5                 

37 
ŢICA ZA KUKICE 
0.8mm  m 70                 

38 
ŢICA ZA KUKICE 
0.9mm  m 100                 

39 
Lak za medju 
prostor pak 5                 
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Ukupan 
iznos bez 
PDV-a:           

    

Iznos 
PDV-a:     

   

     

Ukupan 
iznos sa 
PDV-om:   

    

             

             

              
 
 
 
Датум                    Понуђач 

         М.П.     
 _____________________________   ________________________________ 
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 

   Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

   Zrenjanin, Svetosavska 31 

 STOMATOLOŠKI  MATERIJAL - ORTODONCIJA - PARTIJA 3 

   

       

Red.br. OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
PDV-a 

Ukuno 
4x5 

Ukupno 
(kolona 6) 
sa    PDV-

om Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv 
Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Šraf ortodontski - 
različitih veličina po 
standardima CE 
(mini  6,5mm i obrt 
0,7mm, srednji od 7 -
7,5mm i obrt 
0,8mm), bravica sa 
navojem mora biti 
dobro zaštićena 
kvalitetnom 
zaštitnom plastikom, 
slobodni delovi 
moraju biti fiksirani  

kom 650     

            



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр ОП 2/20 26/72 

  

2 

Šraf ortodontski - 
različitih veličina po 
standardima CE 
(maxi  7,5mm 1 obrt 
0,8mm), bravica sa 
navojem mora biti 
dobro zaštićena 
kvalitetnom 
zaštitnom plastikom, 
slobodni delovi 
moraju biti fiksirani  

kom 280     

            

3 

Šraf ortodontski - 
bertoni - u 3 pravca 
sa 3 strelice po 
standardima CE 
(širenje 4mm 1 obrt. 
0,35mm), centralni 
deo mora biti dobro 
zaštićen kvalitetnom 
plastikom 

kom 100     

            

4 

Ort.srafovi, 
Dentaurum 600-502 
ili odg. ,pojedin.pom. 
Zaštitna bravica 
mora biti sa 
navojem, zaštićena 
kvalitetnom 
plastikom, a slobodni 
delovi moraju biti 
fiksirani. 

kom 100     
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5 

Ort.srafovi, 
Dentaurum 600-602  
ili odg., 
otvoreni.Zaštitna 
bravica mora biti sa 
navojem, zaštićena 
kvalitetnom 
plastikom, a slobodni 
delovi moraju biti 
fiksirani. 

kom 10     

            

6 

Ort.srafovi, 
Dentaurum 602-606  
ili 
odg.Trokraki.Zaštitna 
bravica mora biti sa 
navojem, zaštićena 
kvalitetnom 
plastikom, a slobodni 
delovi moraju biti 
fiksirani. Širenje 
4mm, 1 obrt 0,35mm 

kom 30     

            

7 

Ort.srafovi, 
Dentaurum 606-600 
ili odg. lepezasto 
š.Zaštitna bravica 
mora biti sa 
navojem, zaštićena 
kvalitetnom 
plastikom, a slobodni 
delovi moraju biti 
fiksirani. Širenje 
7mm, 1obrt 0,80mm 

kom 120     
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8 

Ort.srafovi, 
Dentaurum 606-701 
ili odg. lepez.šir.DV 
Zaštitna bravica 
mora biti sa 
navojem, zaštićena 
kvalitetnom 
plastikom, a slobodni 
delovi moraju biti 
fiksirani. Širenje 
5mm, 1obrt 0,80mm 

kom 30     

            

9 

Ţica 0,6mm - super 
elastična od 
plemenitog čelika, 
čvrstoće 1800-2000 
N/mm CE 483 ili 
ekvivalent; pak a-
40m  

pak 2     

            

10 

Ţica 0,7 mm - super 
elastična od 
plemenitog čelika 
čvrstoće 1800-2000 
N/mm Ce 483 ili 
ekvivalent; pak a-
30m 

pak 30     
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11 

Ţica 0,8mm - super 
elastična od 
plemenitog čelika 
čvrstoće 1800-2000 
N/mm Ce 483 ili 
ekvivalent;Pakovanje 
a-20m 

pak 10     

            

12 

Ţica 0,9mm - super 
elastična od 
plemenitog čelika 
čvrstoće 1800-2000 
N/mm Ce 483 ili 
ekvivalent; 
Pakovanje a-10m 

pak 8     

            

    

Ukupan 
iznos bez 
PDV-a: 

 
  

   

    

Iznos 
PDV-a:     

   

     

Ukupan 
iznos sa 
PDV-om:   

     
 
 
Датум                    Понуђач 

         М.П.     
 _____________________________   ________________________________ 
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 

   Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

   Zrenjanin, Svetosavska 31 

 STOMATOLOŠKI  MATERIJAL -KANALNI INSTRUMENTI ZA ENDODONCIJU - PARTIJA 4 

   

       

Red.br. OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
PDV-a 

Ukuno 
4x5 

Ukupno 
(kolona 6) 
sa    PDV-

om Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv Zemlja porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Kanalni instrumenti, 
ručni,proširivači, ker, 
razni, Grenta ili 
odgovarajući; asortiman: 
15-40, duţine 25mm; 
pak a-6 

pak 10 

                

2 

Kanalni instrumenti, 
ručni,proširivači, ker, 
razni, Grenta ili 
odgovarajući; asortiman: 
15-40,duţine 31mm; pak 
a-6 

pak 10 
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3 

Kanalni instrumenti, 
ručni,proširivači, ker, 
razni, Grenta ili 
odgovarajući; asortiman: 
45-80, duţine 25mm; 
pak a-6 

pak 10 

                

4 

Kanalni instrumenti, 
ručni,proširivači, ker, 
razni, Grenta ili 
odgovarajući; asortiman: 
45-80, duţine 31mm; 
pak a-6 

pak 10 

                

5 

Instrument ručni po 
Hedstromu. Asortiman 
15-40, duţine 25mm; 
pak a-6 

pak 4 

                

6 

Instrument ručni po 
Hedstromu. Asortiman 
15-40, duţine 31mm; 
pak a-6 

pak 4 
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7 

Instrument ručni po 
Hedstromu. Asortiman 
45-80, duţine 25mm; 
pak a-6 

pak 4 

                

8 

Instrument ručni po 
Hedstromu. Asortiman 
45-80, duţine 31mm; 
pak a-6 

pak 4 

                

9 

Instrumenti mašinski  - 
lentulo spirale; vel. 25-
40,  Pak a-4kom 

pak 10 

                

10 

Instrumenti mašinski  - 
lentulo spirale; vel. 25, 
Pak a-4kom 

pak 10 

                

11 

Nerv igle, pakovanje a-
10 

pak 30 
                

12 

Miler igle, duţine 50mm kom 5 

                

13 

Mašinski proširivači za 
reviziju kan. punjenja 
(BOJTELROK) raznih 
veličina 

kom 5 
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Ukupan 
iznos bez 
PDV-a:     

   

    

Iznos 
PDV-a:     

   

     

Ukupan 
iznos sa 
PDV-om:   

    

             

             

 
Датум: 

    
м.п. 

   
Понуђач 

  

 
__________ 

        
__________ 
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL - STOMATOLOŠKI PRIBOR - PARTIJA 5 

 

            

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 

Ukupno 
(kolona 

6)sa 
PDV-
om Proizvodjač 

Komercijalni 
naziv 

Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Karbidni boreri za turbinu- za sečenje 
metalo keramičkih krunica i mostova kom 10                 

2 

Dijamant boreri za turbinu, raznih 
oblika i veličina. EDENTA/NTI ili 
odgovarajući kom 200                 

3 

Karbidni boreri za kolenjak, 
raznihoblika i veličina. Mesinger ili 
odgovarajući kom 100                 

4 
Hirurški karbidni boreri za nasadnik 
raznih oblika i veličina kom 5                 

5 
Frezeri karbidni raznih oblika i 
veličina, Mesinger ili odgovarajući kom 50                 

6 
Dijamant šajbna raznih veličina i 
oblika, Mesinger ili odg. kom 5                 

7 

Dijamantska šajbna za sečenje 
ortodontskih aparata sa crvenim 
prstenom, Mesinger ili odgovarajući kom 15                 
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8 Četka za UMN za kolenjak, obr.konus kom 150                 

9 
Četke za poliranje protetske - male i 
velike kom 40                 

10 Četke sa filcom kom 30                 

11 
Četke za visoki sjaj za polir.motor, 
jelenska koţa, osmoslojna kom 20                 

12 
Četkice za poliranje za nasadnik, za 
visoki sjaj, Coton kom 10                 

13 
Filc konusi duţine 40x20mm za 
poliranje ortodontskih aparata kom 15                 

14 Četka za čišćenje borera, mesingana kom 5                 

15 
Traka za poliranje, šmirgl 220mikona. 
A-25m kom 5                 

16 Tigle za vizil; Bego ili odgovarajući kom 1                 

17 
Petrijeva šolja, staklena, sa 3 (tri) 
pregrade  kom 10                 

18 
Pločica staklena 

kom 15                 

19 
Separirke za sečenje ortodontskih 
aparata C01, 220, 015 kom 5                 

20 
Separirke raznih oblika i veličina, 
Mesinger ili odg. kom 80                 

21 
Sinteri raznih oblika i veličina, 
Mesinger ili odg. kom 30                 

22 
Gumice za poliranje akril.proteza, 
raznih oblika i veličina kom 50                 
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23 
Gumice za poliranje amalgama, 
raznih oblika i veličina kom 10                 

24 
Gumice za poliranje kompozitnih 
ispuna, raznih oblika i veličina kom 100                 

25 Špatula za mešanje gipsa kom 1                 

26 Gumena šolja kom 1                 

   

Ukupan iznos 
bez PDV-a:   

    

   
Iznos PDV-a:   

    

   

Ukupan iznos sa 
PDV-om:   

    

            

            

 
Napomena: Ponudjač je u obavezi da u ponudi dostavi katalog borera 

 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

         М.П.     
 _____________________________   ________________________________ 
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL - RAZNO - PARTIJA 6 

 

            

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 

Ukupno 
(kolona 

6)sa PDV-
om Proizvodjač 

Komercijalni 
naziv 

Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Kašika za uzimanje 
otisaka (metalna) za 
puni zubni niz, 
perforirane;    distalni 
deo širine od 60-
65mm gornja i donja)  kom 4                 

2 

Kašika za uzimanje 
otisaka (metalna) za 
puni zubni niz, 
perforirane;                             
(distalni deo kašike - 
širine od 70-75mm 
gornja i donja) kom 5                 

3 

Kašika za uzimanje 
otisaka (metalna) za 
totalne proteze, svih 
veličina (S ili M ili L ili 
XL), perforirane kom 4                 

4 
Pojedinačni breketi za 
očnjake kom 10                 

5 
Pojedinačni breketi za 
lateralne sekutiće kom 5                 
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6 
Pojedinačni breketi za 
centralne sekutiće kom 5                 

7 

Intraoralne elastične 
gumice MEDIUM 1/8" 
- 3.2mm. Šifra 772-
113-00. Pakovanje a-
100 pak 10                 

8 

Intraoralne elastične 
gumice MEDIUM 
3/16" - 4,8mm. Šifra 
772-114-00. 
Pakovanje a-100 pak 10                 

9 

Intraoralne elastične 
gumice MEDIUM 1/4" 
- 6,4mm. Šifra 772-
116-00. Pakovanje a-
100 pak 10                 

10 

Intraoralne elastične 
gumice HEAVY 1/8" - 
3,2mm. Šifra 772-123-
00 Pakovanje a-100 pak 10                 

11 

Intraoralne elastične 
gumice HEAVY 3/16" 
- 4,8mm. Šifra 772-
124-00 Pakovanje a-
100 pak 10                 

12 

Intraoralne elastične 
gumice HEAVY 1/4" - 
4,4mm. Šifra 772-125-
00 Pakovanje a-100 pak 10                 

  
Ukupan iznos bez PDV-a:   

    

  
Iznos PDV-a:   

    

  
Ukupan iznos sa PDV-om:   

    Датум:                    Понуђач: 
         М.П.     
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL - POMOĆNA STOMATOLOŠKA SREDSTVA - PARTIJA 7 

 

            

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 

Ukupno 
(kolona 

6)sa 
PDV-
om Proizvodjač 

Komercijalni 
naziv 

Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Hirurški konac sa 
iglom 3/0. 
Pakovanje min a-
12kom pak 10                 

2 

Hirurški konac sa 
iglom 4/0 
pakovanje min.a- 
12kom pak 8                 

3 
Jodoform gaza, a-
5m kom 10                 

4 

Rastvor za 
retrakciju gingive. 
Retragin ili odg. ml 20                 

5 

Fibrinska pena za 
zaustavljanje 
krvarenja. 
Pakovanje a-10 pak 1                 

6 
Ogledalca 
zubarska kom 10                 

7 

lanena polir traka, 
pakovanje a-
80kom pak 1                 
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8 

Drţač matrice 
cirkularni, sa dva 
navoja kom 1                 

9 

Poliester traka, 
pakovanje a-
100kom pak 10                 

10 Matrice u traci m 1                 

11 
Retrakcioni konac 
1; Ultrapak ili odg. cm 1                 

12 
Traka metalna za 
poliranje; a-12 pak 1                 

13 
Sisaljke PVC, a-
100 pak 30                 

14 
Mandrela za 
šmirglu kom 5                 

15 

Zubni tamponi, 
pakovanje a-
250gr pak 80                 

16 
Hirurški noţevi 
br.15 kom 5                 

17 

Artikulacioni papir 
dvobojni, 
pakovanje a-
144kom pak 10                 

18 

Ulje za 
podmazivanje 
turbine i 
kolenjaka, a-
500ml kom 15                 

   

Ukupan iznos 
bez PDV-a:   

    

   
Iznos PDV-a:   

    

   

Ukupan iznos 
sa PDV-om:   

    Датум                    Понуђач 

         М.П.     
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 REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL -GLASJONOMERI - PARTIJA 8 

 

            

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 

Ukupno 
(kolona 

6)sa 
PDV-om Proizvodjač 

Komercijalni 
naziv 

Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Glasjonomer cement za 
definitivne zubne 
ispune,nadogradnje i 
sendvič tehniku 
,raspoloţiv u  minimum 
7 boja.Komplet: prah 
15g + tečnost 8g.  Fuji 
IX ili odg. pak 20                 

2 

20% Kiselina za 
nagrizanje zubnih 
površina, poliakrilna, za 
glasjonomere 
definitivne ispune; 
kompatibilna sa GJC iz 
stavke 1.(isti proizvoĎač 
kao GJC) pak 10                 
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3 

Lak za zaštitu 
definitivnih zubnih 
ispuna za glasjonomer 
cement; kompatibilno 
sa GJC iz stavke 1(isti 
proizvoĎač kao GJC) pak 5                 

4 

Svetlosnopolimerizujući 
gjc za podloge 
jednokomponentni,  pak 
min.a-2gr gr 40                 

5 

GJC sa visokim 
otpuštanjem fluoride za 
zaštitu fisura i 
povr.korena, prevenciju 
preosetljivosti, 
privremene  i definitivne 
terapijske postupke - 
pakovanje 15 gr praha, 
10 gr tečnosti, 6 gr 
sredstva dentin 
condicioner 
WHITE/PINK, FUJI 
TRIAGE ili 
odgovarajući. pak 20                 

   

Ukupan iznos 
bez PDV-a:   

    

   
Iznos PDV-a:   

    

   

Ukupan iznos 
sa PDV-om:   

     
Датум                    Понуђач 

         М.П.     
 _____________________________   ___________________________ 
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL - SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU KANALA KORENA - PARTIJA 9 

 

            

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena po 
jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 

Ukupno 
(kolona 

6)sa PDV-
om Proizvodjač 

Komercijalni 
naziv 

Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Rastvor za dezinfekciju 
kanala korena; natrijum-
hipohlorit (NaClO) 2%; 
A-200gr  

kom 10 

                

2 

Rastvor Chlorhexidin 
diglukonata 2% za 
ispiranje kanala korena. 
Pak a-200ml 

ml 2000 

                

   

Ukupan iznos bez 
PDV-a:   

    

   
Iznos PDV-a:   

    

   

Ukupan iznos sa 
PDV-om:   

     
 
Датум                    Понуђач 

                      М.П.     
_____________________________   ___________________________ 
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL - PREPARATI ZA LEČENJE - PARTIJA 10 

 

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 

Ukupno 
(kolona 

6)sa 
PDV-om Proizvodjač 

Komercijalni 
naziv 

Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Ca(OH)2 za 
privr.punj.kanala 
korena. Sastav: min 
45% Ca(OH)2.   kom 20                 

2 

Ca(OH)2 
dvokomponentna pasta; 
pak min.2x12gr Kerr 
Life ili odgovarajući pak 10                 

3 

Ca(OH)2 - 
svetlosnopolimerizujući. 
Pakovanje min 2gr  kom 15                 

4 

Preparat na bazi 
Ca(OH)2 za definitivnu 
opturaciju (smola 
epoxida, kalcijum 
volframara, cirkonijum-
oxid, aerosol, oksid 
gvoţĎa). 
Dvokomponentna 
pasta, pak. 4ml+4ml pak 6                 
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5 

Sredstvo za 
def.punj.kan.korena na 
bazi Ca(OH)2 (epoxi 
smola). 
Dvokomponentna, pak. 
min 6,5gr x 9,5 gr ili 
odgovarajući pak 10                 

6 

Fosfatni cement KIT-
normal vezujući; Cegal 
ili odg. pak 10                 

7 Jodoform prah a-15gr pak 1                 

8 
Gutaperka poeni 15-40; 
pak a-120 pak 10                 

9 
Gutaperka poeni 25, 
pak a-120 pak 5                 

10 
Gutaperka poeni 30, 
pakovanje a-120 pak 5                 

11 
Gutaperka poeni 45-80, 
pak a-120 pak  18                 

12 
Cink - oksid; pakovanje: 
prah 40gr+12gr pak 1                 

13 
Papirni poeni 15-40. 
Pakovanje a-200kom pak 5                 

14 
Papirni poeni 45-
80Pakovanje a-200kom pak 5                 

   

Ukupan iznos 
bez PDV-a:   

    

   

Iznos PDV-a:   
    

   

Ukupan iznos 
sa PDV-om:   

    Датум:                    Понуђач: 
         М.П.     
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 

   Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

   Zrenjanin, Svetosavska 31 

 STOMATOLOŠKI  MATERIJAL -RENTGEN MATERIJAL - PARTIJA 11 

   

       

Red.br. OPIS Jed.mere Količina 

Cena po 
jedinici mere 

bez PDV-a 
Ukuno 

4x5 

Ukupno 
(kolona 6) sa    

PDV-om Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv 
Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Fiksir za 
mašinsku 
obradu l 15                 

2 

Razvijač 
za 
mašinsku 
obradu l 20                 

3 
Film 
dentalni kom 2000                 

        

Ukupan 
iznos bez 
PDV-a:           

    

Iznos PDV-
a:     

   

     

Ukupan 
iznos sa 
PDV-om:   
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Napomena: potrebno je da fotohemikalije za razvijanje / fiksiranje dentalnih rendgenskih filmova budu 
fabrički pripremljen rastvor za mašinsku upotrebu čiji komplet sadrži 2 balona po 5 litara 

 
 
 
 

Датум                    Понуђач 

                   М.П.     
 _____________________________   ___________________________ 
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL - ZUBI - PARTIJA 12 

 

            

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena po 
jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 

Ukupno 
(kolona 

6)sa PDV-
om Proizvodjač 

Komercijalni 
naziv 

Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Zubi - dvoslojni, 
akrilatni, umreženi, 
fluorescentni zub u 
garniturama od 28 u 16 
boja prema Vitinom 
ključu boja gar 500                 

2 

Zubi-28 za totalne i 
parcij.proteze, dvoslojni 
(Cross-Linked) gornji 
fronta a-6, boja A1, A2, 
A3,  ploč. 1                 

   

Ukupan iznos bez 
PDV-a:   

    

   
Iznos PDV-a:   

    

   

Ukupan iznos sa 
PDV-om:   

     
Датум                    Понуђач 

                      М.П.     
_____________________________   ___________________________ 
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  REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL -SREDSTVA ZA FLUORIZACIJU  - PARTIJA 13 

 

           

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv 
Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 Rastvor srednje 
koncentracije fluorida  

ml 250               

   Ukupan iznos 
bez PDV-a: 

       

   
Iznos PDV-a:   

    

 

  Ukupan iznos sa 
PDV-om: 

      

 
 
Датум                    Понуђач 

                    М.П.     
_____________________________   ___________________________ 
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL -SREDSTVA ZA FLUORIZACIJU 1 - PARTIJA 14 

 

           

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv 
Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 Sredstvo 
za 
fluorizaciju 
zuba u 
obliku gela 
sa 1,23% 
fluora 
raznih 
ukusa pak 
a-250ml 

pak 100 

              

   Ukupan iznos 
bez PDV-a: 

       

   
Iznos PDV-a:   

    

 

  Ukupan iznos 
sa PDV-om: 

      

 
Датум :                   Понуђач:  

         М.П.    
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL -SREDSTVA ZA FLUORIZACIJU 2 - PARTIJA 15 

 

           

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv 
Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 Rastvor za 
ispiranje sa 
0,06% 
hlorheksidin 
glukanatom 
fluorid 
205ppm 
pak a-
500ml 

pak 1 

              

   Ukupan iznos 
bez PDV-a: 

       

   
Iznos PDV-a:   

    

 

  Ukupan iznos 
sa PDV-om: 

      

 
 
Датум                    Понуђач 

         М.П.     
__________________               ___________________________ 
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  REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL -SREDSTVA ZA FLUORIZACIJU 3 - PARTIJA 16 

 

           

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv 
Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 Zaštitni lak za 
desenzibilizaciju 
sa 0,1% 
koncentracijom 
fluorida, 
bezbojan, pak 
a-1ml 

pak 5 

              

   Ukupan iznos 
bez PDV-a: 

       

   
Iznos PDV-a:   

    

 

  Ukupan iznos 
sa PDV-om: 

      

 
 
 
Датум                    Понуђач 

         М.П.     
 _____________________________   ________________________________ 
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 REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
    Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov ” 

    Zrenjanin, Svetosavska 31 
    STOMATOLOŠKI  MATERIJAL -SREDSTVA ZA FLUORIZACIJU 4 - PARTIJA 17 

 

           

Red.br. OPIS 
Jedinica 

mere Količina 

Cena 
po 

jedinici 
mere 
bez 

PDV-a 
Ukupno 

4x5 Proizvodjač 
Komercijalni 

naziv 
Zemlja 
porekla 

Oznaka ili 
šifra 

ponudjenog 
artikla Napomena 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 Gel za 
očuvanje 
oralnog 
zdravlja sa 
0,2% 
hlorheksidina 
900ppm 
fluorida, pak 
a-50gr 

pak 5 

              

   Ukupan iznos 
bez PDV-a: 

      

   
Iznos PDV-a:   

    

 

  Ukupan iznos 
sa PDV-om: 

      

 
 
Датум                    Понуђач 

         М.П.     
 _____________________________   ________________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке - Стоматолошки материјал, бр. ОП 2/20, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке - Стоматолошки материјал, бр. ОП 2/20, 
испуњава све услове из чл. 75.  ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 
 

 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке - Стоматолошки материјал, бр. ОП 
2/20, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА  
о јавној набавци добара –стоматолошки материјал 

 

1.Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин кога заступа в.д.директора Др Гордана 

Ђурић из Зрењанина (у даљем тексту Наручилац), с једне стране 

 и  

2.________________________________________________________________, ког 

заступа __________________________________,из ____________________ 

(у даљем тексту Понуђач), с друге сране , и 

 

Подизвођачима:  

1.______________________________________________________________  

2.______________________________________________________________  

3.______________________________________________________________  

   (назив, седиште, матични број)  

Учесницима у заједничкој понуди:  

1.______________________________________________________________  

2.______________________________________________________________  

3.______________________________________________________________  

   (назив, седиште, матични број)  

закључују дана ____________.године 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ  СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА  
ПАРТИЈА БРОЈ ____ НАЗИВ __________________________ 

 
Уговор број:  

ЈН БРОЈ ОП 2/20 
 

Члан 1.  
Уговорне стране констатују:  
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и у складу са Правилником о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015 и 41/2019), спровео 
отворени поступак јавне набавке добара –стоматолошки материјал, за потребе Дома 
здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин; редни бр.2  у 2020-ој години. 
 - да је Понуђач  доставио понуду бр.______ од _______.2020. год., која се 
налази у прилогу уговора и саставни је део уговора (попуњава Наручилац);  
 - да понуда Понуђача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне 
документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.  
 -да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу 
Одлуке о додели уговора број ______ од _____. 2020. године и понуде Понуђача број 
_____ од ______.2020. године изабрао Понуђача за набавку добара – стоматолошки 
материјал, партија _________________________. (попуњава Наручилац) 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр ОП 1/20 59/72 

  

 

 
Члан 2. 

Предмет овог уговора су добра –____________________ (назив партије), за потребе 
Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, у свему према понуди Понуђача бр. 
________ од ____.2020.године и спецификацији у конкурсној документацији, која чини 
саставни део уговора (попуњава Наручилац). 
 

 (опционо) Понуђач је извршење услуга поверио другом Понуђачу-
подизвођачу _____________________, а који чине ____________% од укупно 
уговорене вредности или ___________________ динара без ПДВ-а. (попуњава 
Понуђач).  
 Уколико Понуђач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као 
потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче.  
 

(опционо) Саставни део овог Уговора чини Споразум којим се понуђачи из групе 
понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а у 
складу са чл.81. ЗЈН. 
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 
 

Члан 3. 
 Укупна цена добара, која су предмет овог уговора, утврђена је у понуди 
Понуђача број ________, у износу од _____________________________ динара без 
ПДВ-а, односно у износу од  ____________________динара са ПДВ-ом. (попуњава 
Понуђач).  
 
У укупну вредност уговора улазе добра са услугом доставе на адресу Наручиоца. 
 
Јединичне цене су фиксне и  не могу се мењати за време трајања уговора. 
  

Члан 4. 
 Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора (цена са ПДВ-ом) 
плати Понуђачу у року од 90 дана од дана пријема рачуна достављеног Наручиоцу. 
 

Члан 5.  
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су у финансијском плану за 
2020.годину. 
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020.години вршиће се до висине одобрених 
апропријација (средстава на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу 
са Законом којим се уређује буџет за 2020.годину. 
За део реализације који се односи на 2021.годину, реализација уговора ће зависити од 
обезбеђења средстава у финансијском плану за 2021.годину. 
 

Члан 6. 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка 
јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у 
складу са чланом 115. ЗЈН. 
 

Члан 7.  
Понуђач се обавезује да уговорена добра испоручује сукцесивно, по потреби 

Наручиоца на адресу Наручиоца, року од _____ дана од дана слања захтева 
Наручиоца(попуњава Понуђач). 
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Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 
 

Члан 8. 
Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење 

у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка 
више силе, уговорне стране суобавезне, да једна другу обавесте писменим путем у 
року од 24 (двадесет четири) часа.Као случајеви више силе сматрају се природне 
катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и 
други случајеви који су Законом утврђени као виша сила 

 
Члан9. 

Понуђач  у целости одговара за квалитет испоручених добара и у случају 
испоручених добара који не одговарају  квалитету дужан је да надокнади штету 
наручиоцу, а наручилац задржава право раскида Уговора. 

 
Наручилац задржава право провере квалитета испоручених добара и повраћаја 

робе која не одговара траженом квалитету. Уколико након контроле квалитета 
наручилац установи да испоручена добра не одговарају  уговореном квалитету и 
стандардима, Наручилац је дужан да без одлагања достави Понуђачу писану 
рекламацију, а  Понуђач  ће бити у обавези да наручиоцу у року од 48 часа од пријема 
писане рекламације испоручи другу количлину добара одговарајућег квалитета и 
стандарда 

 
Члан 10. 

За квалитативни и квантитативни пријем добара из предметне  набавке, испред 
Наручиоца одговорна лица су ____________________(попуњава Наручилац). 
 

Члан 11. 
Наведене количине су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за 

време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити 
количине у зависности од својих конкретних потреба. 
 
 
 

Члан 12. 
Понуђач  је дужан да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а у следећим случајевима: 

 у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су 
предвиђени уговором о јавној набавци; 

 у случају неоснованог једностраног раскида уговора  о јавној набавци од стране 
извршиоца; 

 у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до 
угрожавања рада наручиоца и нанесу  му штету. 

 
Члан 13. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року 
од 7 дана од дана закључења уговора,  преда кориснику бланко сопствену меницу за 
добро извршење посла, која мора бити безусловна и платива на први позив. Меница 
за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а , са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење, са назначеним износом од 10% .Уз меницу мора бити 
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достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке 
која представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС.  
 
Наручилац  ће приложену меницу за добро извршење посла искористити у сврху 
наплате уговорне казне.  

 
Уколико понуђач не достави средство обезбеђења, наручилац има право да раскине 
уговор без остављања накнадног рока понуђачу. 

 
Члан 14. 

 Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Понуђачу накнадни 
примерени рок за испуњење уговора који не може бити дужи од 15 дана. 
 Поред случаја наведеног у члану 13. став 3.овог уговора, Наручилац може да 
раскине уговор и без остављања накнадног рока, ако га је понуђач обавестио да неће 
да испуни уговор, односно када је очигледно да понуђач неће моћи да испуни уговор у  
накнадном року. 
 
Свака уговорна страна може раскинути овај уговор писменим путем, уз отказни рок од 
15 (петнаест) дана, уколико друга уговорна страна не испуњава у целости Уговором 
предузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни, задржавајући право 
на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла. 
Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна. 
 

Члан 15. 
 Понуђач се обавезује  да Наручиоцу пријави сваку промену до које дође у 
поступку испуњења уговором преузетих обавеза. 
 

Члан 16. 
(опционо)Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
представника уговорних страна (за партије: 5,7,9,11,12,13,14,15,16,17).   
(опционо) За партије 1,2,3,4,6,8 и 10  - уговор ће ступити на снагу након истека 
уговорних обавеза по текућем уговору, што ће се документовати потврдом од стране 
добављача. 
 
Уговор се закључује на одређено време, са роком важења до испуњења уговорних 
обавеза, а најдуже 12 месеци од дана закључивања. 

 
Након истека уговора сходно ставу 1.овог члана, уговор се аутоматски 

продужава до тренутка завршетка новог поступка јавне набавке, уколико једна од 
уговорних страна није обавестила другу страну да не жели да продужи трајање овог 
уговора, најкасније месец дана пре истека трајања периода на који је овај уговор 
закључен. 

Члан 17. 
 Све евентуалне спорове у вези са овим уговором уговорне стране ће покушати 
да реше споразумно. У супротном, надлежан је  суд у Зрењанину. 

 
Члан 18. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
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 Понуђач         Наручилац 
___________________              _____________________ 
(потпис и печат овлашћеног лица)  (потпис и печат овлашћеног лица) 
 
Подизвођач 
____________________________ 
(потпис и печат овлашћеног лица) 
 
Учесник у заједничкој понуди,        
____________________________      
(потпис и печат овлашћеног лица)      
 
Напомена: 
 
- Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, попунити на 
означеним местима, потписати и оверити печатом на месту предвиђеном за 
потпис Понуђача, чиме Понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела 
уговора. 
-У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, 
Булевар Милутина Миланковића бр.2, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку добара –  Стоматолошки материјал, ЈН бр ОП 
2/20, партија број__, назив партије_________________ - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
03.04.2020. године до 10.00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Модел уговора; 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр ОП 1/20 64/72 

  

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина 
(партија), тако да се свака целина може уговорити засебно Понуђач може да 
поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање 
једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда 
односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да 
понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може 
оцењивати за сваку партију посебно. Докази из чл. 75. Закона, у случају да 
понуђач поднесе понуду за две партије, не морају бити достављени за сваку 
партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све 
партије. 
Предметна јавна набавка је обликована у 17 партија и то: 
Партија 1 – Материјал за рестаурацију 
Партија 2 - Протетика 
Партија 3 - Ортодонција 
Партија 4 - Канални инструменти за ендодонцију 
Партија 5 - Стоматолошки прибор 
Партија 6 – Разно 
Партија 7 - Помоћна стоматолошка средства 
Партија 8 - Гласјономери 
Партија 9 - Средства за дезинфекцију канала корена 
Партија 10 – Препарати за лечење зуба 
Партија 11 - РТГ материјал 
Партија 12 - Зуби 
Партија 13 - Средства за флуоризацију 
Партија 14 - Средства за флуоризацију 1 
Партија 15 - Средства за флуоризацију 2 
Партија 16 – Средства за флуоризацију 3 
Партија 17 - Средства за флуоризацију 4 
 

4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 
Укупна процењена вредност предметне јавне набавке износи 3.660.833,33 
динара без ПДВ-а, односно по партијама: 
Партија 1 – 180.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2 -  740.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 3 - 835.000,00  динара без ПДВ-а 
Партија 4 - 45.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 5 - 250.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 6 – 22.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 7 - 65.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 8 - 290.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 9 - 15.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 10 - 700.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 11 – 37.833,33 динара без ПДВ-а 
Партија 12 - 300.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 13 - 1.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 14 - 175.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 15 - 1.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 16 - 1.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 17 - 3.000,00 динара без ПДВ-а 
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5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће Комисија Наручиоца по истеку рока 
за подношење понуда, односно дана 03.04.2020. године у 11.00 часова, на 
адреси Наручиоца Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, ул. 
Бул.Милутина Миланковића 2, Одсек за јавне набaвке.  
 Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача 
за присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно 
писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању 
понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну 
набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре 
(Комисија може и без достављања наведеног извода проверити тај податак на 
сајту Агенције за привредне регистре).  
 
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
„Измена понуде за јавну набавку добара – СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 
ЈН ОП бр 2/20, партија бр.____, назив партије____________ - НЕ 
ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 
ЈН ОП бр 2/20, партија бр.____, назив партије____________ - НЕ 
ОТВАРАТИ”или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 
ЈН ОП бр 2/20, партија бр.____, назив партије____________ - НЕ 
ОТВАРАТИ”или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – СТОМАТОЛОШКИ 
МАТЕРИЈАЛ ЈН ОП бр 2/20, партија бр.____, назив партије____________ - 
НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
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Рок плаћања је не краћи од 90 дана од дана пријема рачуна, на основу 
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
11.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 5 дана од дана захтева Наручиоца. 
Место испоруке  – на адресу наручиоца: Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ 
Зрењанин, Др Емила Гаврила 25. 
 
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Понуђач у понуди треба да назначи јединичну и укупну цену за сваки 
појединачни предмет набавке.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове до испоруке на 
локацију Наручиоца. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
13. ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења 
поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН, односно члана 124а. за 
Наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских 
услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној 
документацији и уговору о јавној набавци (члан 115. ЗЈН.). 
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14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у 
року од 7 дана од дана закључења уговора,  преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која мора бити безусловна и платива на 
први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а , са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са назначеним износом од 10% .Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
Понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке 
која представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС.  
 
Наручилац ће приложену меницу за добро извршење посла искористити у 
сврху наплате уговорене казне.  
 
Уколико Понуђач не достави средство обезбеђења, Наручилац има право да 
раскине уговор без остављања накнадног рока понуђачу. 
 
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца или електронске поште на e-mail nabavke@dzzrenjanin.rs тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке 
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 
ОП 2/20 – СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ, партија бр.____ назив 
___________”. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
18. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке:  
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 
Доказ може бити:  
правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
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исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
исправа о наплаћеној уговорној казни;  
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року;  
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи;  
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20.ПРАВО УВИДА У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач,на основу члана 110 ЗЈН,има право да изврши увид у документацију о 
спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели 
уговора,односно обустави поступка,о чему може поднети писмени захтев 
Наручиоцу. Наручилац је дужан да Понуђачу омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку Понуђача,у року од 2 дана од 
дана пријема писаног захтева,уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14 
ЗЈН. 
 
21. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова, приликом сачињавања понуде, употреба печата није 
обавезна. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail nabavke@dzzrenjanin.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
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захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. 
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – 
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 
пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара; 
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
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   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин; јавна набавка 
бр. ОП 2/20; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона. 
 

 

На све што није прецизирано овим Упутством и конкурсном документацијом за 
ЈН бр. МВ 1/20 примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 


