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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 

тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5462 од 

27.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 5462/1 од 27.06.2017. године, 

припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку Д 10, „Стоматолошки материјал“, са 
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ИСПОРУКЕ ДОБАРА ...................................................................................................................................... 11 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

(„СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА, ЧЛ. 10., 21., 22., 23. И 34. ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА . 11 
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I. Општи подаци о јавној набавци 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

 

Назив наручиоца: Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 

Адреса наручиоца: Кнез Данилова 16, Београд 

Интернет страница наручиоца: http://www.dzpalilula.org.rs/ 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима 

се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке Д 10, су добра - Стоматолошки материјал. Набавка је обликована у 211 партија. 

 

4. Сврха спровођења поступка јавне набавке 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Оквирног споразума о јавној набавци са једним понуђачем 

на временски период од 1 (једне) године. 

 

5. Контакт 

 

Одсек за јавне набавке и план, e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs 

 

II. Подаци о предмету јавне набавке 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Опис предмета набавке: Стоматолошки материјал 

Назив из општег речника набавке: Медицински потрошни материјал; 

Ознака из општег речника набавке: 33140000; 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 7.898.693,84 динара 

 

2. Партије 

 

Предметна јавна набавка је обликована у 211 партија. Понуђач може да достави понуду за целокупну набавку 

или за поједине партије. 

 

Рб.  Назив партије 

1. Анестетик адреналин ампуле 
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Рб.  Назив партије 

2. Анестетик гел 2 %  

3. Јодоформ штрајфне 

4. Перидентални завој за заустављање крварења 

5. Препарат за лечење алвеолита 

6. Хемофибрински тампони за заустављање крварења 

7. Антипулпе-средство за девитализацију зуба 

8. Двокомпонентни препарат на бази Ca(OH)₂ за индиректно прекривање пулпе 

9. Јодоформ прах  

10. Препарат за директно прекривање пулпе 

11. Препарат за изолацију кавитета зуба и брушених зуба 

12. Препарат на бази цинка за прекривање пулпе (прах и течност) 

13. Розе восак за моделирање 

14. Восак за лепљење (6 штапића/кут) 

15. Восак за моделовање 

16. Борери дијамант за протетику 

17. Борери дијамант за техн.мотор 

18. Борери дијамант-колењак 

19. Борери дијамант-турбина 

20. Борери карбидни (за колењак) 

21. Борери карбидни за насадник 

22. Гумице за керамику 

23. Мандреле за папирне шајбне 

24. Мандреле за сепарирке 

25. Мандреле за шмирглу 

26. Синтер дијамант  

27. Фреза hard метал за акрилат 

28. Фрезери карбидни 

29. Шајбне дијамантске 

30. Шајбне карбидне 

31. Гумице за полирање за колењак 

32. Каменчићи за полирање пломби за колењак 

33. Шајбне папирне (50ком x пак) 

34. Камење зелено 

35. Таканиси четкица бр.2 

36. Таканиси четкица бр.3 

37. Таканиси четкица бр.4 

38. Таканиси четкица бр.5 

39. Таканиси четкица бр.6 

40. Таканиси четкица бр.8 
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Рб.  Назив партије 

41. Филц 

42. Четка за полирање петоредна 

43. Четка јеленска кожа 

44. Четка колут филц 

45. Четкице за моделирање 

46. Бојтлерок игле за протетику (6ком/комп) 

47. Игле за нерв (10 ком/кут) 

48. Игле Кер 15-40 (6 ком/пак) 

49. Игле Кер 45-80 (6 ком/пак) 

50. Игле Милер  

51. Лентуле (4ком/кут) 

52. Машински проширивачи за протетику (6ком/комп) 

53. Петријева шоља 

54. Конац хируршки (36ком x пак) 

55. Кофердам гума 

56. Кочићи интердентални (100ком/пак) 

57. Круне целулоидне 

58. Материјал за привремено затварање кавитета  

59. Матрице моларне 

60. Матрице премоларне 

61. Огледалце зубарско 

62. Папирни зубни тампони 

63. Плочице стаклене за мешање 

64. Поени папирни (200ком/пак) 

65. Сисаљке ПВЦ (100ком/пак) 

66. Траке за полирање (100ком/пак) 

67. Траке полисетер  

68. Уље за турбину (250мл) 

69. Четкице за чзк 

70. Четкице металне за борере 

71. Артикулациони папир  

72. Атртикулациони папир облик потковице 

73. Конац за ретракцију гингиве  

74. Шоља гумена 

75. Металне кивете за ливење број 1 

76. Шоља за гипс 

77. Наставак А за скидање каменца 

78. Наставак Б за скидање каменца 

79. Наставак П за скидање каменца 
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Рб.  Назив партије 

80. Наставак ПС за скидање каменца 

81. Матрице у траци 

82. Заштитне наочаре 

83. Паста за уклањање меких наслага  

84. Препарат за тоалету зуба (30мл) 

85. Раствор за дезинфекцију канала корена на бази хлор-камфор-ментола  

86. Раствор за дезинфекцију канала на бази хлорфенола  

87. Раствор на бази флуора за заштиту зуба од кариеса (250 мл) 

88. Течност за ретракцију гингиве  

89. Castorit prah 

90. Castorit tečnost 

91. Korund za peskarenje (5kg x pak) 

92. Remanium 

93. Tiglovi keramički 

94. Vita 95 dentin (50 g) 

95. Vita 95 enamel (50 g) 

96. Vita 95 opaquer (50 g) 

97. Vita 95 wash opaquer (50 g) 

98. Vita akzent finsing (50 g) 

99. Vita akzent glazura prah (50 g) 

100. Vita akzent tečnost za glazuru (50 g) 

101. Vita hrom fluid (50 g) 

102. Vita hrom glazura (50 g) 

103. Vita modela.tečnost (250 ml) 

104. Vita tečnost paint on (250 ml) 

105. Адапта фолија 

106. Аутополимеризирајући акрилат - прах  

107. Аутополимеризирајући акрилат -течност  

108. Гипс алабастер 

109. Гипсогал-плави гипс 

110. Горње базне плоче (12плочица/кут) 

111. Графитни кочићи 

112. Гумице за гумирање скелтираних протеза 

113. Гумице силиконске 

114. Доње базне плоче (12плочица/кут) 

115. Електролитна течност за електрично полирање скелета 

116. Изолациони материјал за гипсане моделе (1л) 

117. Лак за изолацију патрљака 

118. Маса желатина за дублирање 
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Рб.  Назив партије 

119. Паста за полирање протезе 

120. Полимеризирајући акрилат за индивидуалне кашике - прах  

121. Полимеризирајући акрилат за индивидуалне кашике - течност  

122. Прах за полирање акрилатних протеза  (3кг/кут) 

123. Разређивач лака 

124. Тестерице резервне 

125. Течност за импрегнацију 

126. Топло полимеризирајући акрилат за базу протезе - прах  

127. Топло полимеризирајући акрилат за базу протезе - течност  

128. Трака азбестна 

129. Шмиргла котур (10м/пак) 

130. Активатор силиконских материјала (60 мл) 

131. Брзовезујући алгинатни отисни материјал (450г) 

132. Гутаперке за привремено затварање зуба 

133. Матријал за узимање отисака за ливене надоградње - прах 

134. Матријал за узимање отисака за ливене надоградње - течност 

135. Паста на бази цинк оксида за функционални отисак 

136. Силиконски отисни материјал ниске вискозности 

137. Силиконски отисни материјал ниске вискозности за корекциони отисак (155мл) 

138. Термопластични материјал за узимање отисака (18 штап/пак) 

139. Штапићи од брзовезујућег материјала за узимање отисака за надоградњу 

140. Месинг кочићи са иглом 

141. Кивете за улагане пречника 30 мм 

142. Лампа за моделизацију 

143. Силиконске кивете за улагање пречник 50мм 

144. Силиконске кивете за улагање пречник 60мм 

145. Силиконске кивете за улагање пречник 80мм 

146. Амалгам I  

147. Амалгам II  

148. Глас јономер за пломбе 

149. Гутаперка поени 15x40 а 120 ком 

150. Гутаперка поени 45x80 а 120 ком 

151. Заливач фисура  

152. Нормално везујући цинк-фосфатни цемент (прах и течност-120 г+ 50 мл) 

153. Паста за пуњ. канала са  Ca(OH)2  

154. Препарат за трајно пунјенје корена канала зуба-прах и течност 

156. Хемијско везујуће глас јономер цемент  (17,5+18,0 г) 

157. Цемент за цементиране круница -прах и течност 

158. Акрилат за израду ортодонских апарата хладном полимеризацијом - прах 
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Рб.  Назив партије 

159. Акрилат за израду ортодонских апарата хладном полимеризацијом - течност 

160. Жица 0.6 мм 

161. Жица 0.7 мм 

162. Жица 0.8 мм 

163. Жица 0.9 мм 

164. Шраф ортодонтски 

165. Шраф ортодонтски - Бертони 

166. Зуби двослојни 

167. Зуби трослојни 

168. Гел за нагризање глеђи 

169. Композитни материјал за дефинитивне испуне бочних зуба 

170. Композитни материјал за дефинитивне испуне предњих зуба 

171. Светлосно полимеризујуће везивно средство 

172. Течни светлосно полимеризујући композит 

173. Добош метални - већи 

174. Добош метални - средњи 

175. Иглодржач 

176. Касете металне - веће 

177. Касете металне - средње 

178. Канила - метална за аспиратор 

179. Полуге зубарске бајнове доње 

180. Полуге зубарске бајнове горње 

181. Полуге зубарске - apex elevator 

182. Клешта дечија за вађење зуба 

183. Клешта за вађење зуба - горња инцизална 

184. Клешта за вађење зуба - горња премоларна 

185. Клешта за вађење зуба - горња моларна десна 

186. Клешта за вађење зуба - горња моларна лева 

187. Клешта за вађење зуба - горња умњачка 

188. Клешта за вађење зуба - горња коренска 

189. Клешта за вађење зуба - доња инцизална 

190. Клешта за вађење зуба - доња премоларна 

191. Клешта за вађење зуба - доња моларна 

192. Клешта за вађење зуба - доња коренска 

193. Колењак плави 

194. Микромотор за колењак 

195. Насадник за ординацију 

196. Турбина са адаптером 

197. Маказе препарирке 



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 
Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 11 од 96 

 

Рб.  Назив партије 

198. Фрезе hard метал за керамику 

199. Тацне стоматолошке 

200. Шестице стоматолошке 

201. Сонде стоматолошке 

202. Пинцете стоматолошке 

203. Држач огледалца 

204. Држач матрице 

205. Борери карбидни продужени за колењак 

206. Пародонтолошке киретe - Gracey 

207. Испитивач виталитета зуба 

208. Шпиритусна лампа 

209. Оклудатори 

210. Керамичка посуда за мешање акрилата 

211. Држач скалпелa 

 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију, да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, за исту партију. 

 

III. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара дати су Прилогу број 1. 

 

IV. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутство како се доказује испуњеност тих услова, чл. 10., 21., 

22., 23. и 34. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова 

 

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове: 

 

Услов 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

 

Доказ: 

• За правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда; 
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• За предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра; 

 

Услов 2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

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. 

 

Доказ: (доказ за услов 2. не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда): 

• За правна лица:  

1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду; 

3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, 

али и према месту пребивалишта. 

• Уколико као понуђач наступа предузетник или физичко лице:  

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 

захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту 

пребивалишта. 

 

Услов 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији. 

 

Доказ: (доказ за услов 4. не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда): 

• За правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода;  

• За предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода; 

• За физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

 

Услов 5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

Доказ: 

• За правна лица: Копија Решења Министарства здравља Републике Србије за обављање делатности 

промета медицинских средстава који су предмет набавке.  

• За предузетнике: Копија Решења Министарства здравља Републике Србије за обављање делатности 

промета медицинских средстава који су предмет набавке.  
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• За физичка лица: Копија Решења Министарства здравља Републике Србије за обављање делатности 

промета медицинских средстава који су предмет набавке.  

 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 

испунити овај услов, понуђач може доказати испуњеност овог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

 

Понуђач доставља или копију траженог документа или у Прилог број 2. уписује адресу интернет странице 

надлежне институције где је одређени доказ јавно доступан. 

 

Услов 6) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине. 

 

Доказ: Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 – Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде 

 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова од 1) до 4). 

 

Приликом подношења понуда испуњеност обавезних услова од 1) до 4) се у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН 

доказује попуњеним, печатираним, овереним и потписаним Прилогом бр. 4 - Изјава о испуњености услова за 

учешће у поступку јавне набавке.  

 

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија да достави захтеване доказе о испуњености обавезних услова од 1) до 4). Наручилац може да 

затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и 

од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 

уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака код тог наручиоца. 

   

2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Понуђач доставља или копије тражених докумената или у Прилогу број 2. уписује адресу интернет странице 

надлежне институције где је одређени доказ јавно доступан. 

 

Услов 1) да је свако наведено добро регистровано код Агенције за лекове и медицинска средства Републике 

Србије, уколико подлеже регистрацији у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (Службени 

гласник Републике Србије, број 30/2010 и 107/2012). 

 

Доказ: Копија важећег Решења о регистрацији производа у Агенцији за лекове и медицинска средства 

Републике Србије уколико добро подлеже регистрацији у складу са Законом о лековима и медицинским 

средствима (Службени гласник Републике Србије, број 30/2010 и 107/2012).  

Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са наведеним Законом, то је потребно назначити у Прилогу 

бр.2. 
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3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 

1) до 4) Закона, односно доказе за услове од 1) до 4) дела IV тачка 1. конкурсне документације. 

 

Доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5), односно услов 5) дела IV тачка 1. конкурсне документације, понуђач 

доставља за подизвођача за онај део набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

 

Доказ за услов из члана 75. став 2., односно услов 6) дела IV тачка 1. конкурсне документације, мора бити 

достављен за понуђача и сваког подизвођача посебно, односно Прилог бр. 3 мора бити достављен за понуђача и 

сваког подизвођача посебно.  

 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 

4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), односно 

услове од 1) до 4) конкурсне документације, а додатне услове испуњавају заједно. 

 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, односно услова 5) конкурсне документације, дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

 

Доказ за услов из члана 75. став 2., односно услов 6) дела IV тачка 1. конкурсне документације, мора бити 

достављен за понуђача и сваког подизвођача посебно, односно Прилог бр. 3 мора бити достављен за понуђача и 

сваког подизвођача посебно. 

 

V. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

 

Понуђач подноси понуду на Српском језику. 

 

2. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а 

посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који 

морају бити њихов саставни део 
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Заинтересовани понуђачи су обавезни да за партије 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 

169, 170 и 171 доставе узорке артикала за које ће дати понуду  како би се извршила стручна оцена узорака на 

основу унапред утврђених елемената квалитета оценом од 1 до 5. 

За све остале партије заинтересовани понуђачи не достављају узорке. 

Рок за доставу узорака је 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу управе за јавне набавке и 

интернет страници наручиоца. 

 

Рок за подношење понуда  је 35 дана од дана објављивања јавног позива  на Порталу управе за јавне набавке и 

интернет страници наручиоца 

 

Понуде и узорци се подносе непосредно или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти на адресу 

наручиоца са одговарајућом назнаком: Дом здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула, Кнез Данилова бр. 16, 

Београд (служба архиве), са назнаком: „Понуда/Узорци за јавну набавку – добара: Стоматолошки материјал, 

Д 10, НЕ ОТВАРАТИ“   

 

Понуђач подноси узорке/понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводи свој 

тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

 

Благовремена достава узорака ће се сматрати уколико је примљена од стране наручиоца до 28.07.2017. године 

до 10:00 сати у архиви наручиоца, на адресу Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула, Кнез Данилова 16 

(четврти спрат), Београд. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.08.2017. године до 08:00 

сати у архиви наручиоца, на адресу Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула, Кнез Данилова 16 (четврти 

спрат), Београд. 

 

Наручилац ће, по пријему узорака/понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов 

захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

узорака/понуде. Узорци/Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење узорака/понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се узорци/понуде могу подносити, сматраће се 

неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду/узорке 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

У року за подношење узорака/понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду/достављене 

узорке, на начин који је одређен за подношење узорака/понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 

узорака/понуде мења односно која документа/које узорке накнадно доставља.  

 

 Јавно отварање понуда ће се обавити 02.08.2017. године у 10:00 часова у сали на V спрату Дома здравља. 

 

 Понуда мора да садржи: 

1) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 1 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место испоруке добара; 

2) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 2 - Начин доказивања услова из чл. 75. и 76. Закона; 
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3) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 - Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде; 

4) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 4 - Изјава о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке. 

5) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде са структуром цене; 

6) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора; 

7) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуда; (Образац трошкова 

припреме понуда није обавезно доставити уз понуду); 

8) Попуњен, печатом оверен и потписан Изјаву о независној понуди; 

9) Копије доказа тражених у делу IV тачка 1. према наведеном упутству; 

10) Копије доказа тражених у делу IV тачка 2. према наведеном упутству; 

11) У случају заједничке понуде потребно је доставити Споразум према упутству датом у делу V тачка 8.; 

12) Додатно средство финансијског обезбеђења према упутству датом у делу V тачка 14.; 

 

Понуђач за партије 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 и 171 пре подношења 

понуде доставља: 

 

− Узорак за сваки артикал за који ће дати понуду, као и декларацију за сваки достављени узорак, 

− попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 1-1 из конкурсне документације - Техничке 

карактеристике и елементи квалитета. 

 

Модел уговора, обрасце, изјаве и прилоге дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да 

буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком или писаћом 

машином. 

  

Овлашћено лице понуђача уноси датум попуњавања конкурсне документације, потписује и печатом оверава 

сваку страницу конкурсне документације, где је то предвиђено.  

 

3. Партије 

 

Предметна јавна набавка је обликована у 211 партија. Понуђач може да достави понуду за целокупну набавку 

или за поједине партије. 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију, да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, за исту партију. 

 

4. Понуда са варијантама 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
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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. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Кнез Данилова 16, Београд са назнаком: 

• „Измена понуде за јавну набавку добара – Стоматолошки материјал, Д 10/2017, НЕ ОТВАРАТИ“ 

• „Допуна понуде за јавну набавку добара – Стоматолошки материјал, Д 10/2017, НЕ ОТВАРАТИ“ 

• „Опозив понуде за јавну набавку добара – Стоматолошки материјал, Д 10/2017, НЕ ОТВАРАТИ“ 

• „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Стоматолошки материјал, Д 10/2017, 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 адресе свих 

учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 

 

Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач. 

 

7. Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 

директно подизвођачу 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача, понуђачи попуњавају у Обрасцу понуде. На захтев подизвођача доспела потраживања се 

могу директно пренети на подизвођача, за део набавке који се извршава преко подизвођача. 

 

8. Споразум групе понуђача код заједничке понуде  

 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем и; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од 

којих зависи прихватљивост понуде 
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9.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 60 дана од пријема рачуна, који испоставља понуђач на основу документа 

којим је потврђена испорука добара. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 

Приговоре на видљиве недостатке добара наручилац је дужан истаћи понуђачу у року од 8 дана од дана 

преузимања добара. 

 

Ако се после пријема добра од стране наручиоца покаже да добро има неки недостатак који се није могао 

открити уобичајеним прегледом приликом преузимања ствари (скривени недостатак), наручилац је дужан о 

томе обавестити понуђача у року од 8 дана од када је недостатак открио. 

 

Рок за отклањање евентуалних недостатака је осам дана од дана рекламације. 

 

9.3. Захтеви у погледу рока и места испоруке испоруке 

 

Рок испоруке не може бити дужи од 3 дана од дана пријема поруџбине. 

 

Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд 

 

9.4. Захтеви у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана (члан 90. Закона). 

 

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додатну вредност. 

 

Ако је понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

 

11.1. Средство финансијског обезбеђења за испуњење  обавеза оквирног споразума 

 

Као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза оквирног споразума Понуђач у року од 3 (три) 

дана од потписивања Оквирног споразума доставља бланко меницу и менично овлашћење, у висини од 10% 

вредности Оквирног спорауима (вредност без ПДВ-а), са роком важности од најмање 30 дана дужим од рока 
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важности Оквирног споразума и клаузулом „без протеста“, Потврду банке о извршеној регистацији меница у 

складу са Законом о изменама и допунама закона о платном промету (Службени гласник РС бр. 31/2011), копију 

ОП обрасца и копију Картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима на рачуну 

банке. 

 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не 

извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом. 

 

12. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у 

писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

Радно време Наручиоца је од 7-15 часова радним даним. Сви Захтеви за додатне информације или појашњења 

који се подносе непосредно могу бити достављени у архиву само у периоду од 7-15 часова и то радним данима. 

Сви Захтеви за заштиту права који се упућују факсом или путем емаила, а који стигну након 15 часова у радним 

данима сматраће се примљеним до стране Наручиоца првог наредног радног дана и тада ће Наручилац сходно 

члану 20 ЗЈН  и извршити потврду о пријему пошиљке. 

 

13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола 

код понуђача односно његовог подизвођача 

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

 

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету 

за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене 

цене  

 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач 

доставља додатно средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у року од 3 (три) дана од 

потписивања Оквирног споразума доставља бланко меницу и менично овлашћење, у висини од 15% вредности 

Оквирног споразума (вредност без ПДВ-а), са роком важности од најмање 30 дана дужим од рока важности 

Оквирног споразума и клаузулом „без протеста“, Потврду банке о извршеној регистацији меница у складу са 

Законом о изменама и допунама закона о платном промету (Службени гласник РС бр. 31/2011), копију ОП 

обрасца и копију Картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима на рачуну банке. 
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Наручилац ће уновчити додатно средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом. 

 

15. Врста критеријума за доделу оквирног споразума, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, 

методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума  

 

Критеријум за доделу оквирног споразума је најнижа понуђена цена, осим за партије 157, 158, 159, 160, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 и 171. 

 

За партије  157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 и 171, критеријум за доделу 

оквирног споразума је економски најповољнија понуда. 

 

Елементи критеријума су: 

 

• Цена: максимално 70 пондера 

 

Обрачун броја пондера за елемент критеријума цена се добија по формули: 

 

Цена = Најнижа понуђена цена

Понуђена цена
× 70 

 

• Квалитет: максимално 30 пондера 

 

Обрачун броја пондера за елемент критеријума квалитет се добија по формули: 

 

 Број пондера квалитета  =  30 × ∑ Број пондера квалитета за артикал�	
�
максималан број пондера квалитета за артикал

 

   

Број пондера квалитета за артикал = � Оцена елемента квалитета ×  30
� ×   × максимална оцена

!

"
�
 

n – број артикала  

p – број елемената квалитета датог артикла 

максимална оцена = 5 

 

Стручна оцена узорака се врши на основу унапред утврђених елемената квалитета, датих у Прилогу 1-1. Техничке 

спецификације и елементи квалитета. 

 

Чланови комисије за стручну оцену квалитета узорака додељују оцену за сваки елеменат квалитета сваког 

артикла у распону од 1 до 5 (1-незадовољава, 2-задовољава, 3-добар, 4-врло добар, 5-одличан) и образлажу 

сваку оцену. 

 

Сваки елеменат квалитета сваког артикла посебно мора да испуни минимум квалитета да би понуда конкретног 

понуђача била узета у разматрање (односно да сваки елеменат квалитета који се оцењује мора да има оцену 

квалитета већу или једнако 2). 
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16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када 

постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио краћи рок испоруке. 

 

Уколико две или више понуда имају исту цену и рок испоруке, као најповољнија ће бити изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

Четврти резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте жреб, који ће се примењивати у случају када две или више понуда 

имају исту цену и исти рок испоруке и дужи рок плаћања понуђеног добра, у том случају наручилац ће доделити 

Оквирни споразум понуђачу кога првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде оцењене као 

прихватљиве. који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену и исти рок испоруке и 

дужи рок плаћања понуђеног добра, у том случају наручилац ће доделити Оквирни споразум понуђачу кога 

првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Наручилац ће водити 

записник о жребу. Жреб не представља критеријум за доделу Оквирног споразума већ могућност за доделу 

Оквирног споразума у случају када применом критеријума и резервног критеријума није могуће ранигирати 

понуде. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

који су понудили исту најнижу цену и исти рок испоруке и исти дужи рок плаћања исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир посебно убацити у коверту и затим коверте ставити у 

кутију, одакле ће члан Комисије извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен 

Оквирни споразум. 

 

17. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач  

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих 

лица сноси понуђач. 

 

18. Начину и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац 

захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 

понуда, а након истека рока из става 5. ове тачке, сматраће се благовременом уколико је поднет најкасније до 

истека рока за подношење понуда.  

 

Одредбе става 5. и 6. ове тачке не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда , ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у том поступку. 

 

После доношења одлуке о додели уговора , одлуке о закључивању оквирног споразума, одлуке о признавању 

квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
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објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења 

одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, 840-30678845-06 (шифра 

плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавкеповодом које се подноси захтев за 

заштиту права, сврха: ЗЗП; Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула; Д 10/2017, корисник: буџет Републике 

Србије), уплати таксу у износу од: 

 

• 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

• 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

 

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права се може наћи на интернет страници: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html. 

 

Радно време Наручиоца је од 7-15 часова радним даним. Сви Захтеви за заштиту права који се подносе 

непосредно могу бити достављени у архиву само у периоду од 7-15 часова и то радним данима. Сви Захтеви за 

заштиту права који се упућују факсом или путем емаила, а који стигну након 15 часова у радним данима сматраће 

се примљеним до стране Наручиоца првог наредног радног дана и тада ће Наручилац сходно члану 20 ЗЈН  и 

извршити потврду о пријему пошиљке. 

 

19. Закључење оквирног споразума о јавној набавци 

 

Оквирни споразум ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права 

из члана 149. Закона. 

 

У случају из члана 112. став 2. Закона, наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 

закључити оквирни споразум о јавној набавци. 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 23 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

VI. Образац понуде са структуром цене за јавну набавку Д 10, „Стоматолошки материјал“ 

 

Табела 6.1. 

Општи подаци о понуђачу 

Назив и адреса седишта:  

Порески идентификациони број 

(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Проценат укупне вредности понуде 

који испоручује понуђач  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора  

Начин подношења понуде 

(заокружити један од понуђених 

одговора) 

а) самостално;   

б) са подизвођачем;   

в) као заједничку понуду; 

 

Табела 6.2. 

Комерцијано-технички услови понуде 

Број понуде  

Датум понуде  

Рок важења понуде  

Рок испоруке  

Рок плаћања  

Остало  
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 24 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, понуђач попуњава и Табелу 6.3. 

 

Табела 6.3. 

Општи подаци о подизвођачу/учеснику групе понуђача 1 

Назив и адреса седишта:  

Порески идентификациони број 

(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Проценат укупне вредности понуде 

који испоручује понуђач  

Општи подаци о понуђачу/учеснику групе понуђача 2 

Назив и адреса седишта:  

Порески идентификациони број 

(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Проценат укупне вредности понуде 

који испоручује понуђач  
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 25 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Табела 6.4. 

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.  Анестетик адреналин ампуле ампула 11000      

2.  Анестетик гел 2 %  грам 1200      

3.  Јодоформ штрајфне м 50      

4.  Перидентални завој за заустављање крварења грам 750      

5.  Препарат за лечење алвеолита грам 240      

6.  
Хемофибрински тампони за заустављање 

крварења 
ком 2500      

7.  Антипулпе-средство за девитализацију зуба грам 120      

8.  
Двокомпонентни препарат на бази Ca(OH)₂ за 

индиректно прекривање пулпе 
грам 480      

9.  Јодоформ прах  грам 300      

10.  Препарат за директно прекривање пулпе грам 680      

11.  Препарат за изолацију кавитета зуба и 

брушених зуба 
мл 240      

12.  Препарат на бази цинка за прекривање пулпе 

(прах и течност) 
грам 1050      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 26 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

13.  Розе восак за моделирање грам 27000      

14.  Восак за лепљење (6 штапића/кут) штапића 120      

15.  Восак за моделовање гр. 100      

16.  Борери дијамант за протетику ком. 100      

17.  Борери дијамант за техн.мотор ком. 50      

18.  Борери дијамант-колењак ком. 300      

19.  Борери дијамант-турбина ком. 300      

20.  Борери карбидни (за колењак) ком. 1160      

21.  Борери карбидни за насадник ком. 200      

22.  Гумице за керамику ком. 10      

23.  Мандреле за папирне шајбне ком. 100      

24.  Мандреле за сепарирке ком. 10      

25.  Мандреле за шмирглу ком. 20      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 27 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

26.  Синтер дијамант  ком. 100      

27.  Фреза hard метал за акрилат ком. 150      

28.  Фрезери карбидни ком. 30      

29.  Шајбне дијамантске ком. 30      

30.  Шајбне карбидне ком. 5      

31.  Гумице за полирање за колењак ком. 300      

32.  Каменчићи за полирање пломби за колењак ком. 100      

33.  Шајбне папирне (50ком x пак) ком. 10000      

34.  Камење зелено ком. 10      

35.  Таканиси четкица бр.2 ком. 2      

36.  Таканиси четкица бр.3 ком. 2      

37.  Таканиси четкица бр.4 ком. 2      

38.  Таканиси четкица бр.5 ком. 2      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 28 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

39.  Таканиси четкица бр.6 ком. 2      

40.  Таканиси четкица бр.8 ком. 2      

41.  Филц ком. 50      

42.  Четка за полирање петоредна ком. 100      

43.  Четка јеленска кожа ком. 50      

44.  Четка колут филц ком. 30      

45.  Четкице за моделирање комп. 2      

46.  Бојтлерок игле за протетику (6ком/комп) ком. 150      

47.  Игле за нерв (10 ком/кут) ком. 1500      

48.  Игле Кер 15-40 (6 ком/пак) ком. 1500      

49.  Игле Кер 45-80 (6 ком/пак) ком. 60      

50.  Игле Милер  ком. 1000      

51.  Лентуле (4ком/кут) ком. 600      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 29 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

52.  Машински проширивачи за протетику 

(6ком/комп) 
ком. 180      

53.  Петријева шоља ком. 20      

54.  Конац хируршки (36ком x пак) ком. 1000      

55.  Кофердам гума ком. 2      

56.  Кочићи интердентални (100ком/пак) ком. 1000      

57.  Круне целулоидне ком. 1000      

58.  Материјал за привремено затварање кавитета  гр. 3000      

59.  Матрице моларне ком. 200      

60.  Матрице премоларне ком. 200      

61.  Огледалце зубарско ком. 500      

62.  Папирни зубни тампони кг. 100      

63.  Плочице стаклене за мешање ком. 10      

64.  Поени папирни (200ком/пак) ком. 1600      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 30 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

65.  Сисаљке ПВЦ (100ком/пак) ком. 30000      

66.  Траке за полирање (100ком/пак) ком. 2500      

67.  Траке полисетер  ком. 2500      

68.  Уље за турбину (250мл) мл. 7500      

69.  Четкице за чзк ком. 600      

70.  Четкице металне за борере ком. 80      

71.  Артикулациони папир  блок 300      

72.  Атртикулациони папир облик потковице блок 200      

73.  Конац за ретракцију гингиве  цм. 2000      

74.  Шоља гумена ком. 5      

75.  Металне кивете за ливење број 1 ком. 5      

76.  Шоља за гипс ком. 5      

77.  Наставак А за скидање каменца ком. 12      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 31 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

78.  Наставак Б за скидање каменца ком. 12      

79.  Наставак П за скидање каменца ком. 12      

80.  Наставак ПС за скидање каменца ком. 12      

81.  Матрице у траци м 30      

82.  Заштитне наочаре ком. 20      

83.  Паста за уклањање меких наслага  гр 2000      

84.  Препарат за тоалету зуба (30мл) боца 28      

85.  Раствор за дезинфекцију канала корена на бази 

хлор-камфор-ментола  
мл 540      

86.  Раствор за дезинфекцију канала на бази 

хлорфенола  
мл 680      

87.  Раствор на бази флуора за заштиту зуба од 

кариеса (250 мл) 
мл 25000      

88.  Течност за ретракцију гингиве  мл. 100      

89.  Castorit prah гр 6000      

90.  Castorit tečnost литар 1      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 32 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

91.  Korund za peskarenje (5kg x pak) кг 5      

92.  Remanium кг 1      

93.  Tiglovi keramički ком. 8      

94.  Vita 95 dentin (50 g) гр 100      

95.  Vita 95 enamel (50 g) гр 100      

96.  Vita 95 opaquer (50 g) гр 100      

97.  Vita 95 wash opaquer (50 g) гр 100      

98.  Vita akzent finsing (50 g) гр 100      

99.  Vita akzent glazura prah (50 g) гр 100      

100. Vita akzent tečnost za glazuru (50 g) гр 100      

101. Vita hrom fluid (50 g) гр 100      

102. Vita hrom glazura (50 g) гр 100      

103. Vita modela.tečnost (250 ml) мл 500      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 33 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

104. Vita tečnost paint on (250 ml) мл 500      

105. Адапта фолија ком 1000      

106. Аутополимеризирајући акрилат - прах  гр 1200      

107. Аутополимеризирајући акрилат -течност  мл 800      

108. Гипс алабастер кг 1000      

109. Гипсогал-плави гипс кг 200      

110. Горње базне плоче (12плочица/кут) плоча 480      

111. Графитни кочићи ком. 8      

112. Гумице за гумирање скелтираних протеза пак. 1      

113. Гумице силиконске ком 10      

114. Доње базне плоче (12плочица/кут) плоча 480      

115. Електролитна течност за електрично полирање 

скелета 
литар 1      

116. Изолациони материјал за гипсане моделе (1л) литар 20      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 34 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

117. Лак за изолацију патрљака ком. 2      

118. Маса желатина за дублирање кг 1      

119. Паста за полирање протезе гр 1000      

120. Полимеризирајући акрилат за индивидуалне 

кашике - прах  
гр 15000      

121. Полимеризирајући акрилат за индивидуалне 

кашике - течност  
мл 6000      

122. Прах за полирање акрилатних протеза  (3кг/кут) кг 60      

123. Разређивач лака мл 150      

124. Тестерице резервне ком. 2      

125. Течност за импрегнацију мл 150      

126. Топло полимеризирајући акрилат за базу 

протезе - прах  
гр 14000      

127. Топло полимеризирајући акрилат за базу 

протезе - течност  
мл 8000      

128. Трака азбестна м 10      

129. Шмиргла котур (10м/пак) м 400      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 35 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

130. Активатор силиконских материјала (60 мл) мл 900      

131. Брзовезујући алгинатни отисни материјал (450г) ком. 90000      

132. Гутаперке за привремено затварање зуба ком. 10      

133. Матријал за узимање отисака за ливене 

надоградње - прах 
ком. 2      

134. Матријал за узимање отисака за ливене 

надоградње - течност 
ком. 2      

135. Паста на бази цинк оксида за функционални 

отисак 
ком. 60      

136. Силиконски отисни материјал ниске 

вискозности 
гр. 15000      

137. Силиконски отисни материјал ниске 

вискозности за корекциони отисак (155мл) 
мл 1550      

138. Термопластични материјал за узимање отисака 

(18 штап/пак) 
штап. 1080      

139. Штапићи од брзовезујућег материјала за 

узимање отисака за надоградњу 
ком 300      

140. Месинг кочићи са иглом ком. 100      

141. Кивете за улагане пречника 30 мм ком. 3      

142. Лампа за моделизацију ком. 1      



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 

 

 

 
Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 36 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

143. Силиконске кивете за улагање пречник 50мм ком. 1      

144. Силиконске кивете за улагање пречник 60мм ком. 1      

145. Силиконске кивете за улагање пречник 80мм ком. 1      

146. Амалгам I  капсула 5000      

147. Амалгам II  капсула 1500      

148. Глас јономер за пломбе пак. 21      

149. Гутаперка поени 15x40 а 120 ком ком 12000      

150. Гутаперка поени 45x80 а 120 ком ком 1200      

151. Заливач фисура  гр. 190      

152. Нормално везујући цинк-фосфатни цемент (прах 

и течност-120 г+ 50 мл) 
пак. 60      

153. Паста за пуњ. канала са  Ca(OH)2  гр 120      

154. Препарат за трајно пунјенје корена канала зуба-

прах и течност 
пак. 30      

155. Хемијско везујуће глас јономер цемент  

(17,5+18,0 г) 
пак. 40      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 37 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

156. Цемент за цементиране круница -прах и течност кутија 4      

157. Акрилат за израду ортодонских апарата 

хладном полимеризацијом - прах 
грам 9100      

158. Акрилат за израду ортодонских апарата 

хладном полимеризацијом - течност 
мл 6500      

159. Жица 0.6 мм м 200      

160. Жица 0.7 мм м 1000      

161. Жица 0.8 мм м 100      

162. Жица 0.9 мм м 30      

163. Шраф ортодонтски ком. 1500      

164. Шраф ортодонтски - Бертони ком. 15      

165. Зуби двослојни гарнитура 400      

166. Зуби трослојни гарнитура 30      

167. Гел за нагризање глеђи мл 1000      

168. Композитни материјал за дефинитивне испуне 

бочних зуба 
грам 180      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 38 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

169. Композитни материјал за дефинитивне испуне 

предњих зуба 
мл 600      

170. Светлосно полимеризујуће везивно средство мл 500      

171. Течни светлосно полимеризујући композит грам 160      

172. Добош метални - већи ком. 1      

173. Добош метални - средњи ком. 10      

174. Иглодржач ком. 3      

175. Касете металне - веће ком. 6      

176. Касете металне - средње ком. 5      

177. Канила - метална за аспиратор ком. 5      

178. Полуге зубарске бајнове доње ком. 10      

179. Полуге зубарске бајнове горње ком. 10      

180. Полуге зубарске - apex elevator ком. 10      

181. Клешта дечија за вађење зуба ком. 20      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 39 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

182. Клешта за вађење зуба - горња инцизална ком. 6      

183. Клешта за вађење зуба - горња премоларна ком. 4      

184. Клешта за вађење зуба - горња моларна десна ком. 6      

185. Клешта за вађење зуба - горња моларна лева ком. 6      

186. Клешта за вађење зуба - горња умњачка ком. 2      

187. Клешта за вађење зуба - горња коренска ком. 6      

188. Клешта за вађење зуба - доња инцизална ком. 6      

189. Клешта за вађење зуба - доња премоларна ком. 4      

190. Клешта за вађење зуба - доња моларна ком. 12      

191. Клешта за вађење зуба - доња коренска ком. 6      

192. Колењак плави ком. 5      

193. Микромотор за колењак ком. 5      

194. Насадник за ординацију ком. 2      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 40 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

195. Турбина са адаптером ком. 5      

196. Маказе препарирке ком 2      

197. Фрезе hard метал за керамику ком 50      

198. Тацне стоматолошке ком. 175      

199. Шестице стоматолошке ком. 350      

200. Сонде стоматолошке ком. 350      

201. Пинцете стоматолошке ком. 350      

202. Држач огледалца ком. 350      

203. Држач матрице ком. 70      

204. Борери карбидни продужени за колењак ком. 340      

205. Пародонтолошке киретe - Gracey ком. 10      

206. Испитивач виталитета зуба ком. 5      

207. Шпиритусна лампа ком. 10      
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 41 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије: 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена за 

јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 

стопа 

% 

Цена за 

јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

208. Оклудатори ком. 20      

209. Керамичка посуда за мешање акрилата ком. 2      

210. Држач скалпелa ком. 3      

211. Пеан ком. 3      

 

 

• У редове колоне 5. понуђач уписује цену за јединицу мере без ПДВ-а; 

• У редове колоне 6. понуђач уписује ПДВ стопу; 

• У редове колоне 7. понуђач уписује цену за јединицу мере са ПДВ-ом ; 

• У редове колоне 8. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а; 

• У редове колоне 9. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом;  
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 42 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

 

VII. Модел оквирног споразума 

 

Оквирни споразум 

Закључен између: 

 

1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 

кога заступа в.д. директора др Александар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-

19, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: Купац) 

и 

2)____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ __________, 

рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: Продавац)  

 

Уколико oквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен 

и у оквирном споразуму о јавној набавци. 

3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 

рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник 

заједничке понуде). 

 

4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 

заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 

______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 

(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

а) да је купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 27.03.2017. године на Порталу управе за 

јавне набавке Републике Србије, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на 

интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку Д 10, „Стоматолошки материјал“, 

спровео отворен поступак јавне набавке, а ради закључења Оквирног споразума; 

б) да се Оквирни споразум закључује са једним Понуђачем за сваку партију , у складу са условима и 

критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији, сукцесивно према динамици и потребама 

Наручиоца као и према финансијским могућностима Наручиоца, на период од године дана, наручилац ће 

након ступања на снагу Oквирног споразума закључити појединачне Уговоре о јавној набавци; 

в) да је продавац доставио понуду број _____________ од ___________2017. године која се налази у прилогу 

и саставни је део Оквирног споразума. 
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г) да се на основу Одлуке о закључењу Оквирног споразума бр.________________ од _____________2017. 

године закључује Оквирни спораум о набавци Стоматолошког потрошног материјала (попуњава Наручилац) 

д) да понуда продавца у потпуности одговара добрима описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 

документације, који је саставни део Оквирног споразума, 

ђ) да је купац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели Оквирног споразума изабрао продавчеву 

понуду као најповољнију. 

е) овај Оквирни споразум не предтавља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице о јавној набавци 

Понуђачу – Добављачу, 

 

Члан 2. 

Предмет Оквирног споразума је утврђење услова за закључење појединачних уговора  јавне набавке Д 10 

„Стоматолошки материјал“ обликоване по партијама, према спецификацији датој у Обрасцу понуде са 

структуром цена и Прилога бр. 1. из конкурсне документације, у складу са одредбама овог Оквирног 

споразума и стварним потребама Наручиоца, између Наручиоца и Понуђача. 

Члан 3. 

Укупна вредност овог Оквирног споразума  износи ________________ динара без ПДВ-а, односно 

_________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. (попуњава наручилац) 

Јединичне цене су исказане у Понуди  понуђача.  

Рок плаћања: ____________________. 

Члан 4. 

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања Оквирног споразума. 

Члан 5. 

Овај Оквирни споразум се закључује на одређено време на период од 12 месеци и то до утрошка укупне 

вредности овог оквирног споразума или до окончања спровођења поступка јавне набавке у 2018. години. 

 

Током периода важења овог Оквирног споразума, предвиђа се издавање више појединачних уговора 

Понуђачу – Добављачу, у зависности од ставрних потреба Наручиоца. 

 

Члан 6. 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавеке, Наручилац 

ће издати Уговор Понуђачу – Добављачу у складу са стварним потребама , односно прецизно наведеним 

врстама добра и потребним количинама, као и условим дефинисаним у овом оквирном споразуму у 

погледу спецификације предмета набавке , јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, 

гарантног рока и других битних услова.  

При закључењу појединачних уговора не могу се маењати битни услови из Оквирног споразума. 
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Уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања 

Оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора, закључених на основу Оквирног споразума 

не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

Добављач је дужан да се у року до три дана одазове позиву за закључење појединачних уговора. 

Члан 7. 

Наручилац може након закључења Оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредности Оквирног споразума може повећати 

максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог Оквирног споразума у складу са чланом 115. 

Закона о јавним набавкама. 

Члан 8. 

Као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза Оквирног споразума, Понуђач у року од 3 

(три) дана од потписивања Оквирног споразума доставља бланко меницу и менично овлашћење, у висини 

од 10% вредности Уговора (вредност без ПДВ-а), са роком важности од најмање 30 дана дужим од рока 

важности Уговора и клаузулом „без протеста“, Потврду банке о извршеној регистацији меница у складу са 

Законом о изменама и допунама закона о платном промету (Службени гласник РС бр. 31/2011), копију ОП 

обрасца и копију Картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима на рачуну 

банке. 

Члан 9. 

Продавац се обавезује да ће добра која су предмет овог Оквирног споразума, испоручити купцу у року од 

_______ дана од дана пријема поруџбине, сопственим превозним средством у паритету франко магацин 

купца. 

 

До испоруке добара из чл. 1. овог Оквирног споразума, ризик оштећења или случајне пропасти ствари пада 

на терет продавца, а након предаје ствари на купца. 

Члан 10. 

За материјалне и правне недостатке ствари (евикцију), продавац одговара у складу са одредбама ЗОО. 

Члан 11. 

Приговоре на видљиве недостатке добара из чл. 1. овог Оквирног споразума, купац је дужан истаћи 

продавцу у року од 8 дана од дана преузимања добара. 

 

Ако се после пријема добара из чл. 1. Оквирног споразума од стране купца покаже да нека ствар има неки 

недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом преузимања ствари (скривени 

недостатак), купац је дужан о томе обавестити продавца у року од 8 дана од дана када је недостатак открио. 
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Члан 12. 

Примопоредаја добара из чл. 1. овог Оквирног споразума, биће извршена од стране овлашећних 

представника оба уговрача. О извршеној испоруци продавац је дужан издати отпрменицу. 

Члан 13. 

Потписана отпремница продавца од стране купца и достављена фактура купцу, представљају основ за 

плаћање. Купац се обавезује да у року од ________ дана од издавања исправно испостављене фактуре по 

преузимању добара плати цену за испоручена добра - и то на рачун продавца бр. 

_________________________ који се води код ______________________________ банке. Рок плаћања не 

може бити краћи од 60 дана. 

 

Члан 14. 

Отклањање евентуалних недостатака на добрима из чл. 1. овог Оквирног споразума, биће извршено од 

стране продавца најкасније осам дана од дана рекламације.  

 

Члан 15. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава 

одобрених за набаку санитетски и медицински потрошни материјал од стране Републичког фонда за 

здравствено осигурање у наредној буџетској години. 

Члан 16. 

Продавац нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Оквирног споразума  у 

уговореном обиму. 

Члан 17. 

У случају неиспуњења обавезе продавца по овом Оквирном споразуму, купац ће оставити продавцу 

накнадни примерени рок од 8 дана за испуњење уговорених обавеза. Ако продавац ни у наведеном року не 

испуни уговорне обавезе, купац задржава право да једнострано раскине овај Оквирни споразум. 

 

Писмену изјаву о раскиду Оквирног споразума, купац је дужан послати продавцу без одлагања.  

 

Члан 18. 

Овај Оквирни споразум се може изменити писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица 

уговорних страна под условима предивиђеним конкурнсом документацијом. 

 

Члан 19. 

На односе који нису регулисани овим Оквирним споразумом, примењиваће се правила и прописи ЗОО. 
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Члан 20. 

Неспоразуме који проистекну из примене Оквирног споразума, уговарачи ће решавати у духу добрих 

пословних односа, док за случај спора уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан 21. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава сваки 

уговарач. 

 

 

За купца:  За продавца: 

   

Др Александар Стојановић              

в.д., директора 
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VIII. Модел Уговора 

 

 

Уговор 

Закључен између: 

1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 

кога заступа в.д., директора др Александар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-

19, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: Купац) 

и 

 

1) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ __________, 

рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: Продавац). 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен и у уговору 

о јавној набавци. 

3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 

рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник 

заједничке понуде). 

 

4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 

заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 

______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 

(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 

 

 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

а) да је купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 28.06.2017. године на Порталу управе за 

јавне набавке Републике Србије,  као и на интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку 

Д 10, „Стоматолошки материјал“, спровео отворен поступак јавне набавке, 

б) да је продавац доставио понуду број _____________ од ___________2017. године која се налази у прилогу 

уговора и његов је саставни део, 

в) да понуда продавца у потпуности одговара добрима описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 

документације, који је саставни део Уговора, 

г) да је купац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели оквирног споразума изабрао продавчеву 

понуду као најповољнију. 
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Члан 2. 

Предмет уговора јавне набавке је куповина добара Стоматолошки материјал и то у количинама, ценама и 

према следећој спецификацији: 

 

Назив добра 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

    

(попуњава Наручилац) 

У складу са понудом понуђача број __________ од ___________ године. 

Члан 3. 

Ценe из овог Уговора су јединичне цене наведене у Оквирном споразуму  број ___________ од 

____________ године, (попуњава Наручилац) и Обрасца понуде са структуром цене.  

Укупна Уговорна цена износи ________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са 

урачунатим ПДВ-ом. ( попуњава Наручилац) 

Рок плаћања: ____________________.(из Оквирног споразума) 

Члан 4. 

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

Члан 5. 

Уговор ће важити до утрошка уговорених количина. 

 

Члан 6. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредности уговора може повећати максимално 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

Члан 7. 

Предметна радња ће се вршити сукцесивно, искључиво на захтев Наручиоца, у складу према потребама, 

динамици и финансијским могућностима  Наручиоца. 

Појединачни уговори се закључују под условима из Оквирног споразума у погледу спецификација предмета 

набавке, цене, начина и рокова плаћања, начина и места пружања услуга 

Члан 8. 

Продавац се обавезује да ће добра која су предмет овог Уговора, испоручити купцу у року од _______ дана 

од дана пријема поруџбине, сопственим превозним средством у паритету франко магацин купца. 

До испоруке добара из чл. 1. овог Уговора, ризик оштећења или случајне пропасти ствари пада на терет 

продавца, а након предаје ствари на купца. 

Члан 9. 

За материјалне и правне недостатке ствари (евикцију), продавац одговара у складу са одредбама ЗОО. 
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Члан 10. 

Приговоре на видљиве недостатке добара из чл. 1. овог Уговора, купац је дужан истаћи продавцу у року од 8 

дана од дана преузимања добара. 

Ако се после пријема добара из чл. 1. Уговора од стране купца покаже да нека ствар има неки недостатак 

који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом преузимања ствари (скривени недостатак), 

купац је дужан о томе обавестити продавца у року од 8 дана од дана када је недостатак открио. 

Члан 11. 

Примопоредаја добара из чл. 1. овог Уговора, биће извршена од стране овлашећних представника оба 

уговрача. О извршеној испоруци продавац је дужан издати отпрменицу. 

Члан 12. 

Потписана отпремница продавца од стране купца и достављена фактура купцу, представљају основ за 

плаћање. Купац се обавезује да у року од ________ дана од пријема исправно испостављене фактуре по 

преузимању добара плати цену за испоручена добра - и то на рачун продавца бр. 

_________________________ који се води код ______________________________ банке. Рок плаћања не 

може бити краћи од 60 дана. 

Члан 13. 

Отклањање евентуалних недостатака на добрима из чл. 1. овог Уговора, биће извршено од стране продавца 

најкасније осам дана од дана рекламације.  

Члан 14. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа одобрених 

средстава за набавку предметних добара од стране Републичког фонда за здравствено осигурање у 

наредној буџетској години. 

Члан 15. 

Продавац нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Уговора у уговореном 

обиму. 

Члан 16. 

У случају неиспуњења обавезе продавца по овом овом Уговору, купац ће оставити продавцу накнадни 

примерени рок од 8 дана за испуњење уговорених обавеза. Ако продавац ни у наведеном року не испуни 

уговорне обавезе, купац задржава право да једнострано раскине овај Уговор. 

Писмену изјаву о раскиду Уговора, купац је дужан послати продавцу без одлагања.  

Члан 17. 

Овај Уговор се може изменити писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна 

под условима предивиђеним конкурнсом документацијом. 

Члан 18. 

На односе који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се правила и прописи ЗЈН-а и  ЗОО као и 

други прописи који уређују ову област. 

Члан 19. 

Неспоразуме који проистекну из примене овог Уговора, уговарачи ће решавати у духу добрих пословних 

односа, док за случај спора уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 20. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава сваки 

уговарач. 

 

За купца:  За продавца: 

 

 

 

  

Др Александар Стојановић              

в.д., директора 
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IX. Образац трошкова припреме понуда 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона и чланом 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ 

86/15) понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(уписати скраћени назив понуђача из АПР и адресу) 

 

сачињава 

Образац трошкова припреме понуде  

 

 

Трошкови прибављања финансијског обезбеђења за: 

 

 
 

  

  

 

Трошкови се исказују у динарима. 

 

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 прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Понуђач захтева надокнаду трошкова прибављања средстава обезбеђења, у случају обуставе поступка који 

су на страни наручиоца: 

 

 
Да Не 

 

[заокружити] 

 

Напомена: 

Образац трошкова припреме понуда није обавезно доставити уз понуду   
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X. Образац изјаве о независној понуди 

 

У складу са чланом 26. Закона и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ 86/15) понуђач: 

 

______________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

доставља,  

 

 

Изјаву о независној понуди 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку Д 10, 

„Стоматолошки материјал“, наручиоца Дома здравља „Др Милитин Ивковић“ Палилула из Београда, 

поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
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Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача:  

Број понуде:  

Датум понуде:  

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара 

 

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

1.  Анестетик адреналин ампуле ампула 11000 

Брзо дејство, довољно дуго дејство, 

адреналин продужав дејство, успорава 

ресорпцију лидокаина 

 

2.  Анестетик гел 2 %  грам 1200 

Стерилан, добра инфилтрација у 

површински слој слузокоже, максималан 

ефекат за две до три минуте, трајање 

петнаест минута, да је у облику гела и да 

се лако апликује, потребно паковање – 

туба мање грамаже (не већа од 5 ...) 

 

3.  Јодоформ штрајфне м 50 
Јодоформ импрегнирана штрајфна за 

тампонаду и дренажу 1 cm/5m 
 

4.  Перидентални завој за заустављање крварења грам 750 
Двокомпонентни еластични материјал за 

панирање и заштиту  шавова и рана 
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Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

5.  Препарат за лечење алвеолита грам 240 
На бази lidocain-evgenola, користи се 

после вађења зуба 

 

6.  
Хемофибрински тампони за заустављање 

крварења 
ком 2500 

Желатинасти сунђерчићи са 

колоидалним сребром, бикомпатибилан 

производ за пауздано пост екстракционо 

зорињавање ране, паковање до 50 

комада 

 

7.  Антипулпе-средство за девитализацију зуба грам 120 

Безболна девитализација пулпе, да има 

lidokain, fenol за антисепричко деловање 

и paraformaldehid за брзу милипикацију 

пулпе 

 

8.  
Двокомпонентни препарат на бази Ca(OH)₂ за 

индиректно прекривање пулпе 
грам 480 

Kalcijumhidroksid зза тренутно и 

индиректно прекривање пулп, садржи 

базу и ратализатор , самовезујућ 

 

9.  Јодоформ прах  грам 300 

Jодоформ прах, 99,89% три –јодометан, у 

тамној стакленој бочици са 15 грама 

праха 

 

10.  Препарат за директно прекривање пулпе грам 680 

Бактериционо дејство – PH12,6 

стимулативно делује на пдпнтобласте у 

стварању терцијалног дентина 

 

11.  Препарат за изолацију кавитета зуба и 

брушених зуба 
мл 240 

Средство за заштиту кавитета и 

брушених зубау виду суспензије на бази 

зину оксида и калцијум хидроксида у 

етил-ацетатном раствору полистирена  

 

12.  Препарат на бази цинка за прекривање пулпе 

(прах и течност) 
грам 1050 

Благо аналгетичко, антисептичко и 

хемостетичко дејство, препарат у 

комбинацији праха цинк оксида и уље  

еугенола ( кутија не веће од 50 гр.). 
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 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

13.  Розе восак за моделирање грам 27000 

Високо квалитетни восак за 

моделирање, различите тврдоће у 

плочама, код испоруке потребно 

доставити мања паковања 

 

14.  Восак за лепљење (6 штапића/кут) штапића 120 
Велика моћ лепљења, једноставан за 

рад 
 

15.  Восак за моделовање гр. 100 

Високо квалитетни восак за 

моделирање, високе стабилности и 

еластичности 

 

16.  Борери дијамант за протетику ком. 100 
Богатство дијамантских честица, оштро 

сечиво, брзо уклањање супстанци 
 

17.  Борери дијамант за техн.мотор ком. 50 

Дијамантски алат за обраду метал 

керамике, округлих и фисурних 

различитих величина 

 

18.  Борери дијамант-колењак ком. 300 Богатство дијамантских честица  

19.  Борери дијамант-турбина ком. 300 Богатство дијамантских честица  

20.  Борери карбидни (за колењак) ком. 1160 
Брзо уклања зубне супстанце, оштро 

сечиво 

 

21.  Борери карбидни за насадник ком. 200 
Брзо уклања зубне супстанце, оштро 

сечиво 

 

22.  Гумице за керамику ком. 10 Доброг квалитета  

23.  Мандреле за папирне шајбне ком. 100 Челичне, квалитетне  

24.  Мандреле за сепарирке ком. 10 Челичне, квалитетне  

25.  Мандреле за шмирглу ком. 20 Челичне, квалитетне  
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

26.  Синтер дијамант  ком. 100 

Дијамантски алат за обраду керамике 

направљен од посебног материјала, 

дизајниран да омогући ефектну израду 

анатомских редова у порцулану 

 

27.  Фреза hard метал за акрилат ком. 150 

Алат за обраду протеза направљена од 

различитог материјала, специјално 

дизајниран, разних облика 

 

28.  Фрезери карбидни ком. 30 

Алат за обраду протеза направљена од 

различитог материјала, специјално 

дизајниран 

 

29.  Шајбне дијамантске ком. 30 

Специјални дискови за обраду и 

сепарацију керамике, изузетно 

дуготрајни са минималним стварањем 

топлоте, мале дебљине 

 

30.  Шајбне карбидне ком. 5 

Дијамантски алат за обраду керамике 

направљен од посебног материјала, 

дизајниран да омогући ефектну израду 

анатомских решења, разних величина 

 

31.  Гумице за полирање за колењак ком. 300 

Различитог облика и еластчности, висока 

стабилност, глатке површине и више 

величина 

 

32.  Каменчићи за полирање пломби за колењак ком. 100 Разних облика и финоћа, за колењак  

33.  Шајбне папирне (50ком x пак) ком. 10000 Разне гранулације  

34.  Камење зелено ком. 10 
Зелени камен за обраду керамике и за 

обраду 

 

35.  Таканиси четкица бр.2 ком. 2 
Четкице високог квалитета од камиље 

длаке  
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

36.  Таканиси четкица бр.3 ком. 2 
Четкице високог квалитета од камиље 

длаке  

 

37.  Таканиси четкица бр.4 ком. 2 
Четкице високог квалитета од камиље 

длаке  
 

38.  Таканиси четкица бр.5 ком. 2 
Четкице високог квалитета од камиље 

длаке  
 

39.  Таканиси четкица бр.6 ком. 2 
Четкице високог квалитета од камиље 

длаке  

 

40.  Таканиси четкица бр.8 ком. 2 
Четкице високог квалитета од камиље 

длаке  

 

41.  Филц ком. 50 За полирање акрилатних протеза  

42.  Четка за полирање петоредна ком. 100 Четке црне за полирање протеза  

43.  Четка јеленска кожа ком. 50 

Четке за полирање протеза, направљен 

од јеленске коже, омогућава ефектно  

полирање акрилатних протеза 

 

44.  Четка колут филц ком. 30 

Четке за полирање протеза, направљен 

од филца, омогућава ефектно  полирање 

протеза 

 

45.  Четкице за моделирање комп. 2 
Четкице различитог материјала за 

моделизацију керамике 
 

46.  Бојтлерок игле за протетику (6ком/комп) ком. 150 
Нерђајући челик, кодиран бојом, 

произвођач није биран 
 

47.  Игле за нерв (10 ком/кут) ком. 1500 

Бодље спиралне, аранжиране дуж 

радног дела, флексибилне и да непуцају 

у каналу 

 

48.  Игле Кер 15-40 (6 ком/пак) ком. 1500 

Нерђајући челик, отпорност на фрактуру 

максимална, максимална 

флексибилност 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 58 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

49.  Игле Кер 45-80 (6 ком/пак) ком. 60 

Нерђајући челик, отпорност на фрактуру 

максимална, максимална 

флексибилност 

 

50.  Игле Милер  ком. 1000 Нерђајући челик  

51.  Лентуле (4ком/кут) ком. 600 
Метал-дршка, стандардизована, конусни 

обик спирале 

 

52.  Машински проширивачи за протетику 

(6ком/комп) 
ком. 180 

Нерђајући челик, кодиран бојом, за 

протетику 
 

53.  Петријева шоља ком. 20 
Стаклена са преградама, отпорна на 

високе температуре 
 

54.  Конац хируршки (36ком x пак) ком. 1000 Силк 3/0 округла игла бр. 20 или бр. 21  

55.  Кофердам гума ком. 2 Заштитни материјал  

56.  Кочићи интердентални (100ком/пак) ком. 1000 Дрвени и разних величина  

57.  Круне целулоидне ком. 1000 
Танке и разних величина, паковање до 

100 комада 

 

58.  Материјал за привремено затварање кавитета  гр. 3000 

Брзо се стеже и да се не круни, код 

испоруке потребно доставити мања 

паковања 

 

59.  Матрице моларне ком. 200 

Анатомски обликовање, једноставно 

постављање и руковање, 

самоадаптација на зубу, танке, 

дуготрајне, челик, лака стерилизација 

 

60.  Матрице премоларне ком. 200 

Анатомски обликовање, једноставно 

постављање и руковање, 

самоадаптација на зубу, танке, 

дуготрајне, челик, лака стерилизација 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 59 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

61.  Огледалце зубарско ком. 500 
Од нерђајучег челика, да може да се 

стерилише 

 

62.  Папирни зубни тампони кг. 100 90% чисте целулозе и 10% памук  

63.  Плочице стаклене за мешање ком. 10 
Дебљине до 5мм, са једне стране глатке 

површине са друге стране храпаве 
 

64.  Поени папирни (200ком/пак) ком. 1600 
Велика моћ ресорпције стерилно 

паковање, кодирање дужине 

 

65.  Сисаљке ПВЦ (100ком/пак) ком. 30000 

Лаке за адаптацију, отпорне на 

деформацију, адекватна потребама 

транспаренције, обезбеђена контрола 

 

66.  Траке за полирање (100ком/пак) ком. 2500 Ситне гранулације, танке, неутралне боје  

67.  Траке полисетер  ком. 2500 Танке , паковање не веће од 100 комада  

68.  Уље за турбину (250мл) мл. 7500 

Уље за подмазивање насадника и 

колењака, на бази течног парафина и 

изобутана у спреју од 250 ml, са три 

наставка, без адитива 

 

69.  Четкице за чзк ком. 600 Тврде и издржљиве  

70.  Четкице металне за борере ком. 80 Некородирајући материјал  

71.  Артикулациони папир  блок 300 

Добро оставља отисак, у бојама (црвена 

и плава), код испоруке потребно 

доставити мања паковања 

 

72.  Атртикулациони папир облик потковице блок 200 
Добро оставља отисак, у бојама (црвена 

и плава) облик потковице 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 60 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

73.  Конац за ретракцију гингиве  цм. 2000 

Конац за ослобађање гингиве, код 

испоруке потребно доставити мања 

паковања 

 

74.  Шоља гумена ком. 5 
Дубока не јаке еластичности, лако 

руковање 

 

75.  Металне кивете за ливење број 1 ком. 5 
Округллог облика, метална – доброг 

квалитета пречника 2,8 цм 

 

76.  Шоља за гипс ком. 5 
Дубока не јаке еластичности, лако 

руковање 
 

77.  Наставак А за скидање каменца ком. 12 

Да пружа максимум код уклањања 

каменца, врхови дужи и тањи, хируршки 

инокс – челик, танак спреј воде, са 

оштрим врхом, отпорност на трошење 

 

78.  Наставак Б за скидање каменца ком. 12 
Да пружа максимум код уклањања 

каменца 

 

79.  Наставак П за скидање каменца ком. 12 
Да пружа максимум код уклањања 

каменца 
 

80.  Наставак ПС за скидање каменца ком. 12 
Да пружа максимум код уклањања 

каменца 
 

81.  Матрице у траци м 30 
Да пружа максимум код уклањања 

каменца 

 

82.  Заштитне наочаре ком. 20   

83.  Паста за уклањање меких наслага  гр 2000 

Паста за уклањање меких наслага и 

полирање зуба, меке конзистенције, са 

додатком fluora, са РН од 9,5 – 10,0 , у 

туби до 100гр пасте 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 61 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

84.  Препарат за тоалету зуба (30мл) боца 28 

Раствор за чишћење кавитета и брушење 

зуба, благо алкални, на бази dinatrijum-

edetata и benzalkonijum hlorid у 

бочицама са 30 мл. раствора  

 

85.  Раствор за дезинфекцију канала корена на бази 

хлор-камфор-ментола  
мл 540 

Раствор за дезинфекцију канала корена 

зуба на бази фенола икамфора (solutio 

chlumsky) у бочици са 20мл раствора 

 

86.  Раствор за дезинфекцију канала на бази 

хлорфенола  
мл 680 

Раствор дезинфекцију канала корена 

зуба на бази parahlor fenola, fenola, 

kamfora, levomentola, у бочици са 20 мл 

раствора 

 

87.  Раствор на бази флуора за заштиту зуба од 

кариеса (250 мл) 
мл 25000 

Раствор средње концентрације 

флуорида 2000 ppm  F, укус јагоде и 

ментола у боци са 250 мл. раствора 

 

88.  Течност за ретракцију гингиве  мл. 100 

Хемостатично дејство, не притиска, трјае 

45 минута, код испоруке доставити мања 

паквања 

 

89.  Castorit prah гр 6000 
Маса за улагање при изради метала 

керамичких круна и мостова 
 

90.  Castorit tečnost литар 1 
Течност за улагање при изради метала 

керамичких круна и мостова 
 

91.  Korund za peskarenje (5kg x pak) кг 5 
Бели алуминијум оксид за фино и грубо 

пескирање 

 

92.  Remanium кг 1 

Метал за израду металног дела 

керамичких радова без присуства никла, 

белијума и осталих канцерогених 

материјала 

 

93.  Tiglovi keramički ком. 8 
Керамички тиглови за ливење метала, за 

„Galoni“ апарат за ливење 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 62 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

94.  Vita 95 dentin (50 g) гр 100 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

95.  Vita 95 enamel (50 g) гр 100 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

96.  Vita 95 opaquer (50 g) гр 100 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

97.  Vita 95 wash opaquer (50 g) гр 100 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

98.  Vita akzent finsing (50 g) гр 100 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

99.  Vita akzent glazura prah (50 g) гр 100 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

100. Vita akzent tečnost za glazuru (50 g) гр 100 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 

 

 

 
Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 63 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

101. Vita hrom fluid (50 g) гр 100 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

102. Vita hrom glazura (50 g) гр 100 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

103. Vita modela.tečnost (250 ml) мл 500 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

104. Vita tečnost paint on (250 ml) мл 500 

Конвенционална керамика  за метал-

керамичке радове, изузетна ефикасност, 

даје високо естетске резултате, доступна 

у А-Д кључу боја 

 

105. Адапта фолија ком 1000 
Фолија за вакумирање дебљине од 0.1 

до 0.6 мм, мека 
 

106. Аутополимеризирајући акрилат - прах  гр 1200 

Прах аутополимеризујући акрилат за 

репаратуре протеза  ружичасте боје, 

прилагођен боји топлополимеризујућег 

акрилата за базу пшротезе и боји 

природне, здраве слузокоже уста 

 

107. Аутополимеризирајући акрилат -течност  мл 800 

Течност аутополимеризујући акрилат за 

репаратуре протеза  ружичасте боје, 

прилагођен боји топлополимеризујућег 

акрилата за базу пшротезе и боји 

природне, здраве слузокоже уста, 

бочица течности 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 64 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

108. Гипс алабастер кг 1000 
Медицински гипс, високог квалитета 

запрецизне моделе 

 

109. Гипсогал-плави гипс кг 200 

Висока отпорност на притиак у 

полимеризацији акрилата, изузетна 

репродукција глаткоћа површина 

 

110. Горње базне плоче (12плочица/кут) плоча 480 

Горња базна плоча, дебљине 1,5-1,65 мм 

светлоружичасте боје у кутији са 12 

плоча  

 

111. Графитни кочићи ком. 8 
Кочићи од графита за печење керамике, 

подносе високу температуру 

 

112. Гумице за гумирање скелтираних протеза пак. 1 
Високог квалитета у облику круга, левка 

и ваљка 
 

113. Гумице силиконске ком 10 Доброг квалитета  

114. Доње базне плоче (12плочица/кут) плоча 480 

Доња базна плоча, дебљине 1,5-1,65 мм 

светлоружичасте боје у паковање од 12 

плоча  

 

115. Електролитна течност за електрично полирање 

скелета 
литар 1 

Са специјалним адитивима који 

осигуравају брзо и квалитетно полирање 
 

116. Изолациони материјал за гипсане моделе (1л) литар 20 
Лако одвајање протеза од модела, брз 

рад, не лепи сеза гипс 

 

117. Лак за изолацију патрљака ком. 2 

Високо квалитетни лак за изолацију, 

велике отпорности за мханичке утицаје, 

у раличитим бојама 

 

118. Маса желатина за дублирање кг 1 
Велике прецизности, чврстоће и лаке 

топљивости 

 

119. Паста за полирање протезе гр 1000 
Високог квалитета намењена за брзо 

постизање високог јаја 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 65 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

120. Полимеризирајући акрилат за индивидуалне 

кашике - прах  
гр 15000 

Лака израда и обрада индивидуалне 

кашике, изузетна стабилност, формалног 

облика, довољно чврст за све отиске и 

методе отискивања 

 

121. Полимеризирајући акрилат за индивидуалне 

кашике - течност  
мл 6000 

Лака израда и обрада индивидуалне 

кашике, изузетна стабилност, формалног 

облика, довољно чврст за све отиске и 

методе отискивања 

 

122. Прах за полирање акрилатних протеза  (3кг/кут) кг 60 

Прах за полирање акрилатих протеза на 

бази калцијум-карбонатас 96,0% и лак за 

примену и да омогући полирање 

акрилата до виског сјаја 

 

123. Разређивач лака мл 150 

Квалитетан разређивач за разређивање 

лака за изолацију патркља у изради 

метало-керамичких круница великог 

квалитета и отпорности 

 

124. Тестерице резервне ком. 2 
Металне тестере за сечење гипсаних 

модела 
 

125. Течност за импрегнацију мл 150 
Високо квалитетна течност за 

инпрегнацију радних модела 

 

126. Топло полимеризирајући акрилат за базу 

протезе - прах  
гр 14000 

Лака и једноставна прирпема и 

оптималне физичке особине, код 

испоруке потребно доставити мања 

паковања 

 

127. Топло полимеризирајући акрилат за базу 

протезе - течност  
мл 8000 

Одговара боји здраве гингиве, 

полимерисане протезе без порозности и 

глатхик површина, код испоруке 

потребно доставити мања паковања 

 

128. Трака азбестна м 10 Отпорна на температуру до 1260 
о
С  
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 66 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

129. Шмиргла котур (10м/пак) м 400 
Водоотпорна, на платну, финоће 220 и 

240 

 

130. Активатор силиконских материјала (60 мл) мл 900 

Кондензационо силиконски материјал, 

универзални учвршћивач средњег 

вискузитета, црвене боје, потребно 

руковае мање грамаже а не веће од 60 

грама 

 

131. Брзовезујући алгинатни отисни материјал (450г) ком. 90000 

Без алергена, максимална прецизност 

код узимања отисака, изузетна 

еластичност, дуготрајна димнзија стања 

 

132. Гутаперке за привремено затварање зуба ком. 10 

Аутополимеризовани готови фабрички 

штапићи израђени  ид палавитаге  за 

узимае отисака 

 

133. Матријал за узимање отисака за ливене 

надоградње - прах 
ком. 2 

Ситно зрнаста (прах и супстанца која 

помежана са адекватном течношћу буде 

глатко-меко пластична, лако уношљива у 

канал зуба и лака за моделовање 

круничногдела надоградње без мењања 

облика по стврдњавању исте 

 

134. 
Матријал за узимање отисака за ливене 

надоградње - течност 
ком. 2 

Течност која мора бити адекватна праху 

са којом се меша, не мењајући 

вискозност при сједињавању са прахом  

 

135. Паста на бази цинк оксида за функционални 

отисак 
ком. 60 

Хлорофилна паста на бази цинк-оксида и 

евгенола за узимање фуниционалнихх 

отисака у комплету који садржи и тубу са 

кремом(борна киселина и течни 

екстракт камилице) и бочицу са 

раствором (терпетиново уље) 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 67 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

136. Силиконски отисни материјал ниске 

вискозности 
гр. 15000 

Кондезациони силиконски отисни 

материјал високевискозности, беле боје, 

у кутији од 1кг 

 

137. Силиконски отисни материјал ниске 

вискозности за корекциони отисак (155мл) 
мл 1550 

Кондезациони силиконски отисни 

материјал високевискозности 

 

138. Термопластични материјал за узимање отисака 

(18 штап/пак) 
штап. 1080 

Термопластична отисна маса са 

метеалним честицама (смеђе боје), која 

омекшаца на температури ок 55 до 60 С 

са довољно дугом палстичном фазом 

при температури од 45 до 50 С, у кутији 

са 18 штапића 

 

139. Штапићи од брзовезујућег материјала за 

узимање отисака за надоградњу 
ком 300 

Кочићи од црвене акрилатне масе које 

служе за обликовање ливених 

надоградња 

 

140. Месинг кочићи са иглом ком. 100 
Месингални кочић за израду радног 

модела гипсаног отиска 
 

141. Кивете за улагане пречника 30 мм ком. 3 
Метална цев пречника 30мм, отпорна на 

високе температуре 

 

142. Лампа за моделизацију ком. 1 Метална лампа  

143. Силиконске кивете за улагање пречник 50мм ком. 1 
Квалитетног силикона, отпоран на 

топлоту 

 

144. Силиконске кивете за улагање пречник 60мм ком. 1 
Квалитетног силикона, отпоран на 

топлоту 
 

145. Силиконске кивете за улагање пречник 80мм ком. 1 
Квалитетног силикона, отпоран на 

топлоту 

 

146. Амалгам I  капсула 5000 

Капсулирана преамалгамирана легура са 

високим садржајем бакра, без гама 2 

фазе, 50% сребра и живе за амалгамске 

испуне, паковање од 50 капсула 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 68 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

147. Амалгам II  капсула 1500 

Капсулирана преамалгамирана легура са 

високим садржајем бакра, без гама 2 

фазе, 50% сребра и живе за амалгамске 

испуне, паковање од 50 капсула 

 

148. Глас јономер за пломбе пак. 21 

Глас-јономер цемент за подлоге, 

цементирање и привремене испуне, са 

радним временом 3 мин, временом 

везивања 6 минута, отпорношћу на 

притисак 81мпа, затезном чврстоћом 

12,3 мпа, прах и течност у кутији.  

 

149. Гутаперка поени 15x40 а 120 ком ком 12000 

Различитог облика, пластичност, висока 

стабилност, глатке површине, 

радиосензитивност, више величина 

 

150. Гутаперка поени 45x80 а 120 ком ком 1200 

Различитог облика, пластичност, висока 

стабилност, глатке површине, 

радиосензитивност, више величина 

 

151. Заливач фисура  гр. 190 

Светлосно – полимеризујући заливач 

фисура беле боје, са флуором, у 

бризгалици уз 6 канила за апликацију, са 

тежинским садржајем пуниоца 47% и 

чврстоћом већом од 300мпа.    

 

152. Нормално везујући цинк-фосфатни цемент 

(прах и течност-120 г+ 50 мл) 
пак. 60 

Једноставна примена  и припрема, 

лепљив, добро пријања, одлично 

термилки и хемијски изолатор, мале 

растворљивости 

 

153. Паста за пуњ. канала са  Ca(OH)2  гр 120 

Без еугенола, ртг контраст, директно 

паликовање, лако вађење, да има 

бактерицидни ефекат  

 

154. Препарат за трајно пунјенје корена канала зуба-

прах и течност 
пак. 30 Не ресорбује се, радиопак 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 69 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

155. Хемијско везујуће глас јономер цемент  

(17,5+18,0 г) 
пак. 40 

Хемијска веза за дентим, 

биокомпатибилност, антибактеријско 

дејство, мала растворљивост, 

једноставна примена и припрема 

 

156. Цемент за цементиране круница -прах и течност кутија 4 

Брзо везујући прах и течност у боји зуба 

за привремене цементирае крунице, за 

трајно цементирање круница 

 

157. Акрилат за израду ортодонских апарата 

хладном полимеризацијом - прах 
грам 9100 

Кристалне структуре. 

Паковање не веће од 1000 грама. 
 

158. Акрилат за израду ортодонских апарата 

хладном полимеризацијом - течност 
мл 6500 

Течност за хладну полимеризацију 

различитих боја, безбојна, црвена, 

плава. 

Паковање не веће од 1000 мл. 

 

159. Жица 0.6 мм м 200 

Супер еластична од племенитог челика, 

средње тврдоће, чврстоће 1400-

1600N/mm2, CE 483 или еквивалент 

 

160. Жица 0.7 мм м 1000 

Супер еластична од племенитог челика, 

средње тврдоће, чврстоће 1400-

1600N/mm2, SE 483 или еквивалент 

 

161. Жица 0.8 мм м 100 

Супер еластична од племенитог челика, 

средње тврдоће, чврстоће 1800-

2000N/mm2, SE 483 или еквивалент 

 

162. Жица 0.9 мм м 30 

Супер еластична од племенитог 

челика,средње тврдоће, чврстоће 1400-

2000N/mm2, SE 483 или еквивалент 

 



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 

 

 

 
Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 70 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

163. Шраф ортодонтски ком. 1500 

Ортодонтски шраф по стандардима SЕ 

(мини 6.5 mm 1 обрт 0.7 mm) – 200 ком. 

Ортодонтски шраф по стандардима SЕ 

(средњи 7.5 mm 1 обрт 0.8 mm) – 400 

ком. 

Ортодонтски шраф по стандардима SЕ 

(макси 7.5 mm 1 обрт 0.8 mm) – 700 ком. 

Ортодонтски шраф по стандардима SЕ 

(магнум 11 mm 1 обрт 0.8 mm) – 200 ком. 

 

164. Шраф ортодонтски - Бертони ком. 15 

Ортодонтски шраф Бертони мора бити у 

два правца са две стрелице по 

стандардима SE (ширине 4 mm, 1 обрт 

0,35 mm) централни део мора бити 

добро заштићен квалитетном 

пластиком. – 8 ком. 

Ортодонтски шраф Бертони мора бити у 

три правца са две стрелице по 

стандардима SE (ширине 4 mm, 1 обрт 

0,35 mm) централни део мора бити 

добро заштићен квалитетном 

пластиком. 7 ком. 

 

165. Зуби двослојни гарнитура 400 

Двослојни зуби, велики избор боја 

прилагођеним стандардима, анатомски 

обликовани различитих величина и 

облика, да обезбеђују физиолошку 

функционалност (исправан 

интеркуспидални однос, оптималну 

оклузију). 

Гарнитура од 28 зуба. 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 71 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

166. Зуби трослојни гарнитура 30 

Трослојни зуби, велики избор боја 

прилагођеним стандардима, анатомски 

обликовани различитих величина и 

облика, да обезбеђују физиолошку 

функционалност (исправан 

интеркуспидални однос, оптималну 

оклузију). 

Гарнитура од 28 зуба. 

 

167. Гел за нагризање глеђи мл 1000 

37% ортофосфорна киселина у течној 

форми, добре адхеренције и визуелна 

контрола апликације. 

Паковање не веће од 10 грама. 

 

168. Композитни материјал за дефинитивне испуне 

бочних зуба 
грам 180 

Светлосно полимеризујући композит, 

оптимална палета боја, постојаност 

испуна, отпоран на притисак, низак 

степен трошења, кратко време 

полимеризације, низак степен 

полимеризације контракције, 

маргинални интегритет испуна, лако 

моделовање, могућност лаке завршне 

обраде., дуговремено деловање, 

паковање не веећ од 5 грама     

 

169. Композитни материјал за дефинитивне испуне 

предњих зуба 
мл 600 

Светлосно полимеризујући 

микрохибридни композит, оптимална 

палета боја, постојаност испуна, низак 

степен трошења,  кратко време 

полимеризације, низак степен 

полимеризационе контракције, 

маргинални интегритет испуна, лако 

моделовање. 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 72 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

170. Светлосно полимеризујуће везивно средство мл 500 
Једнокомпонентни адхезив за дентин и 

глеђ, изузетне адхезије, без ацетона. 

 

171. Течни светлосно полимеризујући композит грам 160 

Светлоснополимеризујући течни 

микропуњени композит, ниског 

вискозитета, ослобађа флуор, 

радиосензитиван, у туби са бризгалицом 

због лакше манипулације. 

Паковање не веће од 2 грама. 

 

172. Добош метални - већи ком. 1   

173. Добош метални - средњи ком. 10   

174. Иглодржач ком. 3 
Од нерђајућег челика, одличног 

квалитета 

 

175. Касете металне - веће ком. 6   

176. Касете металне - средње ком. 5   

177. Канила - метална за аспиратор ком. 5 
Од нерђајућег челика, одличног 

квалитета 
 

178. Полуге зубарске бајнове доње ком. 10 
Нерђајући челик, високи сјај, отпорност 

на високе температуре. 

 

179. Полуге зубарске бајнове горње ком. 10 
Нерђајући челик, високи сјај, отпорност 

на високе температуре. 

 

180. Полуге зубарске - apex elevator ком. 10 
Нерђајући челик, високи сјај, отпорност 

на високе температуре. 
 

181. Клешта дечија за вађење зуба ком. 20 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 73 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

182. Клешта за вађење зуба - горња инцизална ком. 6 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 

183. Клешта за вађење зуба - горња премоларна ком. 4 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 

184. Клешта за вађење зуба - горња моларна десна ком. 6 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 

185. Клешта за вађење зуба - горња моларна лева ком. 6 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 

186. Клешта за вађење зуба - горња умњачка ком. 2 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 

187. Клешта за вађење зуба - горња коренска ком. 6 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 

188. Клешта за вађење зуба - доња инцизална ком. 6 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 

189. Клешта за вађење зуба - доња премоларна ком. 4 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 

190. Клешта за вађење зуба - доња моларна ком. 12 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 

191. Клешта за вађење зуба - доња коренска ком. 6 

Нерђајући челик, висок сјај, отпорност на 

високе температуре, нарезани радни 

део 

 



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 

 

 

 
Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 74 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

192. Колењак плави ком. 5 

Без светла 

Максимална оперативна брзина 40.000 

обр/мин 

Могућност измене инструмената 

притиском на дугме 

Независни интерни систем хлађења 

Специјално ојачана стезна чаура главе 

инструмента 

Могућност стерилизације до 135
о
С 

 

193. Микромотор за колењак ком. 5 

40.000 обртаја 

Радни напон 4v – 24v у једном смеру 

Микромотор са унутрашњим хлађењем 

Микромотор са четкицама 

 

194. Насадник за ординацију ком. 2 

Максимална оперативна брзина 40.000 

обр/мин 

Ратенција стезне чауре поседује снагу од 

40N 

Специјално ојачана стезна чаура главе 

инструмента 

Могућност прања у термо 

дезинфекционим машинама 

Могућност стерилизације до 135
о
С 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 75 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

195. Турбина са адаптером ком. 5 

Без светла 

Радни угао од 100
о 

за рад у бочној регији 

Снажна 

Могућност измене инструмената 

притиском на дугме 

Керамички лежајеви 

Спреј са 4 рупе за квалитетнији рад 

Пожељна је Siemens, може Midwest или 

други одговарајући 

 

196. Маказе препарирке ком 2   

197. Фрезе hard метал за керамику ком 50   

198. Тацне стоматолошке ком. 175 
Од нерђајућег челика, не већа од 

200x100 мм 
 

199. Шестице стоматолошке ком. 350 
Од нерђајућег челика, одличног 

квалитета и завршне обраде 

 

200. Сонде стоматолошке ком. 350 
Од нерђајућег челика, одличног 

квалитета и завршне обраде 

 

201. Пинцете стоматолошке ком. 350 
Од нерђајућег челика, одличног 

квалитета и завршне обраде 
 

202. Држач огледалца ком. 350 
Од нерђајућег челика, одличног 

квалитета и завршне обраде 
 

203. Држач матрице ком. 70 
Од нерђајућег челика, одличног 

квалитета и завршне обраде 

 

204. Борери карбидни продужени за колењак ком. 340 

Оштро сечиво, брзо уклања зубне 

супстанце, продужено тело борера за 

лакши приступ, различитих облика и 

величина 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 76 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив партије 
Јед. 

мере 
Кол. Опис артикла Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 

205. Пародонтолошке киретe - Gracey ком. 10 

Gracey кирете за scaling, root planning и 

парадонтолошку обраду, кирете са 

оптималном ангулацијом за зубне 

површине од нерђајућег челика 

 

206. Испитивач виталитета зуба ком. 5 
Благо пулсирајући, ручни тестер 

виталности пулпе 
 

207. Шпиритусна лампа ком. 10 Алуминијумска  

208. Оклудатори ком. 20 
Металне оклудатор за артикулацију 

модела доступан у више величина 

 

209. Керамичка посуда за мешање акрилата ком. 2 
Плочица од керамике за мешање 

акрилата 

 

210. Држач скалпелa ком. 3 
Од нерђајућег челика, одличног 

квалитета и завршне обраде 
 

211. Пеан ком. 3 
Од нерђајућег челика, одличног 

квалитета и завршне обраде 
 

 

 

Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да 

понуђена добра одговарују описаним добрима.   
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 77 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

 

Прилог бр. 1-1 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације) и елементи квалитета добара за предмет набавке Д 10, Стоматолошки материјал , партије 157, 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 

 

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив артикла: Опис артикла: Елементи кавалитета  Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 

157. 
Акрилат за израду ортодонских 

апарата хладном 

полимеризацијом - прах 

Кристалне структуре. 

Паковање не веће од 1000 грама. 
1.ситне, фине гранулације 

 

158. 
Акрилат за израду ортодонских 

апарата хладном 

полимеризацијом - течност 

Течност за хладну полимеризацију различитих боја, 

безбојна, црвена, плава. 

Паковање не веће од 1000 мл. 

1.транспарентна 
 

159. Жица 0.6 мм 

Супер еластична од племенитог челика, средње 

тврдоће, чврстоће 1400-1600N/mm2, CE 483 или 

еквивалент 

1.еластичност 

2.отпорност на притисак 

 

160. Жица 0.7 мм 

Супер еластична од племенитог челика, средње 

тврдоће, чврстоће 1400-1600N/mm2, SE 483 или 

еквивалент 

1.еластичност 

2.отпорност на притисак 

 

161. Жица 0.8 мм 

Супер еластична од племенитог челика, средње 

тврдоће, чврстоће 1800-2000N/mm2, SE 483 или 

еквивалент 

1.еластичност 

2.отпорност на притисак 

 

162. Жица 0.9 мм 

Супер еластична од племенитог челика,средње 

тврдоће, чврстоће 1400-2000N/mm2, SE 483 или 

еквивалент 

1.еластичност 

2.отпорност на притисак 
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Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 78 од 96 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив артикла: Опис артикла: Елементи кавалитета  Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 

163. Шраф ортодонтски 

Ортодонтски шраф по стандардима SЕ (мини 6.5 

mm 1 обрт 0.7 mm) – 200 ком. 

Ортодонтски шраф по стандардима SЕ (средњи 7.5 

mm 1 обрт 0.8 mm) – 400 ком. 

Ортодонтски шраф по стандардима SЕ (макси 7.5 

mm 1 обрт 0.8 mm) – 700 ком. 

Ортодонтски шраф по стандардима SЕ (магнум 11 

mm 1 обрт 0.8 mm) – 200 ком. 

1. заштитна бравица – мора бити 

са навојем добро заштићена 

квалитетном заштитном 

пластиком 

2. слободни делови морају бити 

фиксирани 

 

164. Шраф ортодонтски - Бертони 

Ортодонтски шраф Бертони мора бити у два правца 

са две стрелице по стандардима SE (ширине 4 mm, 

1 обрт 0,35 mm) централни део мора бити добро 

заштићен квалитетном пластиком. – 8 ком. 

Ортодонтски шраф Бертони мора бити у три правца 

са две стрелице по стандардима SE (ширине 4 mm, 

1 обрт 0,35 mm) централни део мора бити добро 

заштићен квалитетном пластиком. 7 ком. 

1. заштита централног дела 

 

165. Зуби двослојни 

Двослојни зуби, велики избор боја прилагођеним 

стандардима, анатомски обликовани различитих 

величина и облика, да обезбеђују физиолошку 

функционалност (исправан интеркуспидални однос, 

оптималну оклузију). 

Гарнитура од 28 зуба. 

1.транспарентност 

2.кохезија са денталном базом 

3.одговара Витином кључу 

4.отпорност на абразију 

5.стабилност  боја 

 

166. Зуби трослојни 

Трослојни зуби, велики избор боја прилагођеним 

стандардима, анатомски обликовани различитих 

величина и облика, да обезбеђују физиолошку 

функционалност (исправан интеркуспидални однос, 

оптималну оклузију). 

Гарнитура од 28 зуба. 

1.транспарентност 

2.кохезија са денталном базом 

3.одговара Витином кључу 

4.отпорност на абразију 

5.стабилност  боја 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив артикла: Опис артикла: Елементи кавалитета  Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 

167. Гел за нагризање глеђи 

37% ортофосфорна киселина у течној форми, добре 

адхеренције и визуелна контрола апликације. 

Паковање не веће од 10 грама. 
1. густина 

 

168. 
Композитни материјал за 

дефинитивне испуне бочних 

зуба 

Светлосно полимеризујући микрохибридни 

композит, оптимална палета боја, постојаност 

испуна, отпоран на притисак, низак степен 

трошења, кратко време полимеризације, низак 

степен полимеризационе контракције, маргинални 

интегритет испуна, лако моделовање, могућност 

лаке завршне обраде, дуго време моделације, 

смањена осетљивост на амбијентално светло, 

добро усклађена вискозност. 

Паковање не веће од 5 грама. 

 

1.камелеон ефекат 

2.транспарентност 

3.нелепљивост 

4.полимеризациона контракција 

5. лако полирање 

 

169. 
Композитни материјал за 

дефинитивне испуне предњих 

зуба 

Светлосно полимеризујући микрохибридни 

композит, оптимална палета боја, постојаност 

испуна, низак степен трошења,  кратко време 

полимеризације, низак степен полимеризационе 

контракције, маргинални интегритет испуна, лако 

моделовање.  

Паковање не веће од 5 грама. 

1.издржљивост на притисак 

2.транспарентност 

3.нелепљивост 

4.полимеризациона контракција 

5. лако полирање 

 

170. 
Светлосно полимеризујуће 

везивно средство 

Једнокомпонентни адхезив за дентин и глеђ, 

изузетне адхезије, без ацетона. 

Паковање не веће од 5 грама. 

1. адхезија 

2. вискозност 

3. мирис 

4. сјај 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Стоматолошки материјал 

Редни број јавне набавке: Д 10 

Рб. Назив артикла: Опис артикла: Елементи кавалитета  Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 

171. 
Течни светлосно 

полимеризујући композит 

Светлоснополимеризујући течни хибридни 

композит, високе вискозности, ослобађа флуор, 

радиосензитиван, у туби са бризгалицом због 

лакше манипулације, високе вискозности HDR, 

предполимеризовано пуњење са технологијом 

нано-силикатног пуниоца.  

Паковање не веће од 2 грама. 

1.вискозитет 

2.транспарентност 

3.постојаност испуна 

4.контакција при 

полимеризацији 

 

 

За партију 163 „Шраф ортодонтски“ и партију 164 „Шраф ортодонтски - Бертони“  за сваку димензију и облик  шрафова је потребно доставити 

узорак. 

 

 

Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да 

понуђена добра одговарују описаним добрима. 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Прилог бр. 2 

 

Напомена:Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 2 је потребно 

умножити у довољном броју примерака и доставити за сваког подизвођача/учесника заједничке понуде 

посебно. Прилог бр. 2 оверава и потписује понуђач. 

 

Понуђач:  

Адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  

Број понуде:  

Датум понуде:  

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

 

Понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде  је уписан у регистар понуђача (заокружити): 

1) Да 

2) Не 

 

Понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде је (заокружити): 

1) Правно лице 

2) Предузетник 

3) Физичко лице 

Табела 1. 

Докази за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона 

Доказ за услов 5)    

У табелу 1. је према упутсву датом у делу IV тачка 1, потребно уписати назив институције која је 

издала одређени документ, број и датум издавања документа или адресу интернет странице 

надлежног органа где је тражени документ јавно доступан. 

 

Испуњеност услова од 1) до 4) дела IV тачка 1.се доказује попуњеним, печатом овереним и потписаним 

Прилогом бр. 4 - Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. 

 

Испуњеност услова 6) дела IV тачка 1. се доказује попуњеним, печатом овереним и потписаним 

Прилогом бр. 3 - Изјаву о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и о непостојању забране обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

 

Табела 2. 

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона 

Доказ за услов 1) 

Назив институције која је издала 

документ/број и датум овлашћења 

носиоца Решења 

Број документа и датум 

издавања 

Адреса интернет странице 

надлежног органа 

1.  Анестетик адреналин ампуле    

2.  Анестетик гел 2 %     

3.  Јодоформ штрајфне    

4.  Перидентални завој за заустављање крварења    

5.  Препарат за лечење алвеолита    

6.  
Хемофибрински тампони за заустављање 

крварења 
   

7.  Антипулпе-средство за девитализацију зуба    

8.  
Двокомпонентни препарат на бази Ca(OH)₂ за 

индиректно прекривање пулпе 
   

9.  Јодоформ прах     

10.  Препарат за директно прекривање пулпе    

11.  
Препарат за изолацију кавитета зуба и брушених 

зуба 
   

12.  
Препарат на бази цинка за прекривање пулпе 

(прах и течност) 
   

13.  Розе восак за моделирање    

14.  Восак за лепљење (6 штапића/кут)    
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

15.  Восак за моделовање    

16.  Борери дијамант за протетику    

17.  Борери дијамант за техн.мотор    

18.  Борери дијамант-колењак    

19.  Борери дијамант-турбина    

20.  Борери карбидни (за колењак)    

21.  Борери карбидни за насадник    

22.  Гумице за керамику    

23.  Мандреле за папирне шајбне    

24.  Мандреле за сепарирке    

25.  Мандреле за шмирглу    

26.  Синтер дијамант     

27.  Фреза hard метал за акрилат    

28.  Фрезери карбидни    

29.  Шајбне дијамантске    

30.  Шајбне карбидне    

31.  Гумице за полирање за колењак    

32.  Каменчићи за полирање пломби за колењак    
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

33.  Шајбне папирне (50ком x пак)    

34.  Камење зелено    

35.  Таканиси четкица бр.2    

36.  Таканиси четкица бр.3    

37.  Таканиси четкица бр.4    

38.  Таканиси четкица бр.5    

39.  Таканиси четкица бр.6    

40.  Таканиси четкица бр.8    

41.  Филц    

42.  Четка за полирање петоредна    

43.  Четка јеленска кожа    

44.  Четка колут филц    

45.  Четкице за моделирање    

46.  Бојтлерок игле за протетику (6ком/комп)    

47.  Игле за нерв (10 ком/кут)    

48.  Игле Кер 15-40 (6 ком/пак)    

49.  Игле Кер 45-80 (6 ком/пак)    

50.  Игле Милер     
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

51.  Лентуле (4ком/кут)    

52.  
Машински проширивачи за протетику 

(6ком/комп) 
   

53.  Петријева шоља    

54.  Конац хируршки (36ком x пак)    

55.  Кофердам гума    

56.  Кочићи интердентални (100ком/пак)    

57.  Круне целулоидне    

58.  Материјал за привремено затварање кавитета     

59.  Матрице моларне    

60.  Матрице премоларне    

61.  Огледалце зубарско    

62.  Папирни зубни тампони    

63.  Плочице стаклене за мешање    

64.  Поени папирни (200ком/пак)    

65.  Сисаљке ПВЦ (100ком/пак)    

66.  Траке за полирање (100ком/пак)    

67.  Траке полисетер     

68.  Уље за турбину (250мл)    
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

69.  Четкице за чзк    

70.  Четкице металне за борере    

71.  Артикулациони папир     

72.  Атртикулациони папир облик потковице    

73.  Конац за ретракцију гингиве     

74.  Шоља гумена    

75.  Металне кивете за ливење број 1    

76.  Шоља за гипс    

77.  Наставак А за скидање каменца    

78.  Наставак Б за скидање каменца    

79.  Наставак П за скидање каменца    

80.  Наставак ПС за скидање каменца    

81.  Матрице у траци    

82.  Заштитне наочаре    

83.  Паста за уклањање меких наслага     

84.  Препарат за тоалету зуба (30мл)    

85.  
Раствор за дезинфекцију канала корена на бази 

хлор-камфор-ментола  
   

86.  
Раствор за дезинфекцију канала на бази 

хлорфенола  
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

87.  
Раствор на бази флуора за заштиту зуба од 

кариеса (250 мл) 
   

88.  Течност за ретракцију гингиве     

89.  Castorit prah    

90.  Castorit tečnost    

91.  Korund za peskarenje (5kg x pak)    

92.  Remanium    

93.  Tiglovi keramički    

94.  Vita 95 dentin (50 g)    

95.  Vita 95 enamel (50 g)    

96.  Vita 95 opaquer (50 g)    

97.  Vita 95 wash opaquer (50 g)    

98.  Vita akzent finsing (50 g)    

99.  Vita akzent glazura prah (50 g)    

100. Vita akzent tečnost za glazuru (50 g)    

101. Vita hrom fluid (50 g)    

102. Vita hrom glazura (50 g)    

103. Vita modela.tečnost (250 ml)    

104. Vita tečnost paint on (250 ml)    
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

105. Адапта фолија    

106. Аутополимеризирајући акрилат - прах     

107. Аутополимеризирајући акрилат -течност     

108. Гипс алабастер    

109. Гипсогал-плави гипс    

110. Горње базне плоче (12плочица/кут)    

111. Графитни кочићи    

112. Гумице за гумирање скелтираних протеза    

113. Гумице силиконске    

114. Доње базне плоче (12плочица/кут)    

115. 
Електролитна течност за електрично полирање 

скелета 
   

116. Изолациони материјал за гипсане моделе (1л)    

117. Лак за изолацију патрљака    

118. Маса желатина за дублирање    

119. Паста за полирање протезе    

120. 
Полимеризирајући акрилат за индивидуалне 

кашике - прах  
   

121. 
Полимеризирајући акрилат за индивидуалне 

кашике - течност  
   

122. Прах за полирање акрилатних протеза  (3кг/кут)    
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

123. Разређивач лака    

124. Тестерице резервне    

125. Течност за импрегнацију    

126. 
Топло полимеризирајући акрилат за базу 

протезе - прах  
   

127. 
Топло полимеризирајући акрилат за базу 

протезе - течност  
   

128. Трака азбестна    

129. Шмиргла котур (10м/пак)    

130. Активатор силиконских материјала (60 мл)    

131. Брзовезујући алгинатни отисни материјал (450г)    

132. Гутаперке за привремено затварање зуба    

133. 
Матријал за узимање отисака за ливене 

надоградње - прах 
   

134. 
Матријал за узимање отисака за ливене 

надоградње - течност 
   

135. 
Паста на бази цинк оксида за функционални 

отисак 
   

136. Силиконски отисни материјал ниске вискозности    

137. 
Силиконски отисни материјал ниске вискозности 

за корекциони отисак (155мл) 
   

138. 
Термопластични материјал за узимање отисака 

(18 штап/пак) 
   

139. 
Штапићи од брзовезујућег материјала за 

узимање отисака за надоградњу 
   

140. Месинг кочићи са иглом    



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 

 

 

 
Конкурсна документација у отвореном поступку за Д 10 ǀ страна 90 од 96 
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 Датум:    

141. Кивете за улагане пречника 30 мм    

142. Лампа за моделизацију    

143. Силиконске кивете за улагање пречник 50мм    

144. Силиконске кивете за улагање пречник 60мм    

145. Силиконске кивете за улагање пречник 80мм    

146. Амалгам I     

147. Амалгам II     

148. Глас јономер за пломбе    

149. Гутаперка поени 15x40 а 120 ком    

150. Гутаперка поени 45x80 а 120 ком    

151. Заливач фисура     

152. 
Нормално везујући цинк-фосфатни цемент (прах 

и течност-120 г+ 50 мл) 
   

153. Паста за пуњ. канала са  Ca(OH)2     

154. 
Препарат за трајно пунјенје корена канала зуба-

прах и течност 
   

155. 
Хемијско везујуће глас јономер цемент  

(17,5+18,0 г) 
   

156. Цемент за цементиране круница -прах и течност    

157. 
Акрилат за израду ортодонских апарата хладном 

полимеризацијом - прах 
   

158. 
Акрилат за израду ортодонских апарата хладном 

полимеризацијом - течност 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

159. Жица 0.6 мм    

160. Жица 0.7 мм    

161. Жица 0.8 мм    

162. Жица 0.9 мм    

163. Шраф ортодонтски    

164. Шраф ортодонтски - Бертони    

165. Зуби двослојни    

166. Зуби трослојни    

167. Гел за нагризање глеђи    

168. 
Композитни материјал за дефинитивне испуне 

бочних зуба 
   

169. 
Композитни материјал за дефинитивне испуне 

предњих зуба 
   

170. Светлосно полимеризујуће везивно средство    

171. Течни светлосно полимеризујући композит    

172. Добош метални - већи    

173. Добош метални - средњи    

174. Иглодржач    

175. Касете металне - веће    

176. Касете металне - средње    
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

177. Канила - метална за аспиратор    

178. Полуге зубарске бајнове доње    

179. Полуге зубарске бајнове горње    

180. Полуге зубарске - apex elevator    

181. Клешта дечија за вађење зуба    

182. Клешта за вађење зуба - горња инцизална    

183. Клешта за вађење зуба - горња премоларна    

184. Клешта за вађење зуба - горња моларна десна    

185. Клешта за вађење зуба - горња моларна лева    

186. Клешта за вађење зуба - горња умњачка    

187. Клешта за вађење зуба - горња коренска    

188. Клешта за вађење зуба - доња инцизална    

189. Клешта за вађење зуба - доња премоларна    

190. Клешта за вађење зуба - доња моларна    

191. Клешта за вађење зуба - доња коренска    

192. Колењак плави    

193. Микромотор за колењак    

194. Насадник за ординацију    
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

195. Турбина са адаптером    

196. Маказе препарирке    

197. Фрезе hard метал за керамику    

198. Тацне стоматолошке    

199. Шестице стоматолошке    

200. Сонде стоматолошке    

201. Пинцете стоматолошке    

202. Држач огледалца    

203. Држач матрице    

204. Борери карбидни продужени за колењак    

205. Пародонтолошке киретe - Gracey    

206. Испитивач виталитета зуба    

207. Шпиритусна лампа    

208. Оклудатори    

209. Керамичка посуда за мешање акрилата    

210. Држач скалпелa    

211. Пеан    

У табелу 2. је према упутсву датом у делу IV тачка 2, потребно уписати назив институције која је издала одређени документ, број и датум 
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 Датум:    

издавања документа или адресу интернет странице надлежног органа где је тражени документ јавно доступан. 

 

Понуђач изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да добра за која је навео да не подлежу регистрацији код Агенције 

за лекове и медицинска средства Републике Србије, не подлежу регистрацији у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (Службени 

гласник Републике Србије, број 30/2010 и 107/2012). 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 2 је потребно умножити у довољном броју примерака и 

доставити за сваког подизвођача/учесника заједничке понуде посебно. Прилог бр. 2 оверава и потписује понуђач. 
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 Датум:    

 

Прилог бр. 3 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

и са чланом 8. став 1. тачка 20.) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ 86/15) понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

доставља , 

 

 

Изјаву о поштовању важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

о непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

 

 

изјављује да поштује све важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 3 је потребно умножити у 

довољном броју примерака и доставити за сваког подизвођача/учесника заједничке понуде посебно. 

Прилог бр. 3 оверава и потписује понуђач. 
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 Датум:    

Прилог бр. 4 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

доставља  

 

 

Изјаву о испуњености услова 

за учешће у поступку јавне набавке 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

 

испуњава следеће обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015): 

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

• да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

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; 

• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 4 је потребно умножити у 

довољном броју примерака и доставити за сваког подизвођача/учесника заједничке понуде посебно. 

Прилог бр. 4 оверава и потписује понуђач. 

 


