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Наручилац: Дом здравља „Др Бошко Вребалов„ Зрењанин, Светосавска 31 
     
Јавна набавка добара број ОП 2/20 – стоматолошки материјал 
 
Предмет: Измена  и допуна конкурсне документације  
 
Позив за достављање понуда објављен je на Порталу  јавних набавки дана 03.03.2020. 
године. 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације и то: 
 
- Наручилац мења  Образац табеларног прегледа са структуром понуђене цене 
(Образац 2) за партије 1, 2, 4, и 10, који гласи: 
 



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               

7 Dvokomponentni 
svetlosno-
polimerizujući 
kompozit za 
cementiranje 

pak 3               



fiberglas kočića. 
Pak min 10gr 

8 Interdentalni 
kočići  pak a-100 

pak 10               

9 Atheziv-bond-
posrednik veze. 
Pakovanje: min. 
a-5ml 

pak 30               

10 Sredstvo za 
jetkanje gledji I 
dentina; 
ortofosforna 
kiselina; pak 
max 2gr/ml 
(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: 
    

м.п. 
   

Понуђач 
__________ 

        
__________ 



 
 
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                 



7 
BAZNE PLOCE 
Donje kom 400                 

8 
BAZNE PLOCE 
Gornje kom 400                 

9 

 
Brzovezujuća masa 
za otiske na bazi 
alginata 
 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                 



18 

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

19 
MREŽASTA 
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                 



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 žici 1.5mm pak 10                 

33 Vosak u žici 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 
ŽICA ZA KUKICE 
0.8mm  m 70                 

38 
ŽICA ZA KUKICE 
0.9mm  m 100                 

39 
Lak za medju 
prostor pak 5                 



        

Ukupan 
iznos bez 
PDV-a:           

    

Iznos 
PDV-a:     

   

     

Ukupan 
iznos sa 
PDV-om:   

    

             

             

              
 

Датум: 
   

м.п. 
  

Понуђач 
__________ 

      
__________ 



 
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, Edenta ili 
odgovarajući; asortiman: 
15-40, dužine 25mm; 
pak a-6 

pak 10 

                

2 

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

pak 10 

                



3 

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

pak 10 

                

4 

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

pak 10 

                

5 

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

pak 4 

                

6 

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

pak 4 

                



7 

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

pak 4 

                

8 

Instrument ručni po 
Hedstromu. Asortiman 
45-80, dužine 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,pak. min. A-12 
kom dužine min 45mm 

pak 5 

                

13 

Mašinski proširivači za 
reviziju kan. punjenja 
(BOJTELROK) raznih 
veličina; pak min. A-6 
kom 

pak 5 

                



    

Ukupan 
iznos bez 
PDV-a:     

   

    

Iznos 
PDV-a:     

   

     

Ukupan 
iznos sa 
PDV-om:   

    

             

             

 
Датум: 

    
м.п. 

   
Понуђач 

  

 
__________ 

        
__________ 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



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 
kalcijum-hidroksida i 
epoxi-smola,  pak. 
min.10gr - dvošpric pak 6                 

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: 
   

м.п. 
  

Понуђач 
__________ 

      
__________ 



 
-Наручилац врши допуну  конкурсне документације у делу Додатних услова, и то: 

 
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).  
Уколико се у каталогу не налази 
шифра/ознака артикла, понуђач је у 
обавези да достави изјаву на свом 
меморандуму, потписану од стране 
овлашћеног лица, са ознакама, 
шифрама и сл.под којима се предметна 
добра поручују, са називом материјала, 
произвођача и увозника.  
Изјава не замењује каталог/извод из 
каталога и други документ који се 
доставља као доказ тражених 
техничких карактеристика, већ се 
доставља уз тражени каталог, односно 
извод из каталога и др. 
 
 
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. 
 
 
 
 



 Уколико Понуђач није истовремено и 
носилац Решења од АЛИМС-а, 
потребно је да достави овлашћење 
издато од стране увозника да се може 
учествовати у поступку предметне јавне 
набавке. 
 

 
 
 
 
- Мења се „УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА“ у делу  додатних 
услова, и гласи: 

 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). Уколико се у каталогу не 
налази шифра/ознака артикла, понуђач је у обавези да достави изјаву на свом 
меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица, са ознакама, шифрама и сл.под 
којима се предметна добра поручују, са називом материјала, произвођача и увозника.  
Изјава не замењује каталог/извод из каталога и други документ који се доставља као 
доказ тражених техничких карактеристика, већ се доставља уз тражени каталог, 
односно извод из каталога и др 
             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. Уколико 
Понуђач није истовремено и носилац Решења од АЛИМС-а, потребно је да достави 
овлашћење издато од стране увозника да се може учествовати у поступку предметне 
јавне набавке. 
 
 
 
Рок за подношење понуда остаје непромењен.   
          

Наручилац ће измену и допуну конкурсне документацији без одлагања објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет-страници. 
 

Измена и допуна конкурсне документације чини саставни део исте. Остали 
делови Конкурсне документације остају непромењени. 
 
   
 

Комисија за јавну набавку, s.r. 
 
 
 


