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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.08-2016 

„Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 08-2016 деловодни број Одлуке 01-7906 од 14.07.2016. године и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку број 08-2016 деловодни број Решења 01-7907 
од 14.07.2016. године припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац:     Факултет медицинских наука Универзитетa у Крагујевцу 
Адреса:    Ул. Светозара Марковића број 69. 34000 Крагујевац 
ПИБ:    101042779 
Матични број:              07345496     
Интернет страница   www.medf.kg.ac.rs 
Овлашћено лице за потписивање уговора: Проф. др Предраг Чановић, декан 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Јавна набавка спроводи се поступком јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже понуђене 
цене по партији. 
 
 
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци. 
Уговор о јавној набавци ће се закључити на период од годину дана.  
Наручилац задржава право, ако се до истека рока важења уговора не реализује укупна 
уговорена вредност, остатак, односно преостала не искоришћена средства  се по 
истеку уговора неће реализовати, без последица на обе уговорене стране. 
 
5. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче  

 

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

 

У складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке и у вези 
са обављањем послова јавних набавки комуникација се одвија писаним путем, 
односно путем поште, електронске поште или факсом. 
 
7. Контакт 
 
 Лице за контакт: Жарко Филиповић  
 Е - mail адреса: zarko@medf.kg.ac.rs  
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 08-2016 су добра „Материјал и ситан инвентар за наставу 
на Стоматологији“. 
 
 
2. Партије 
 
Јавна набавка је обликована по партијама. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки:  
33141800- Зубарски потрошни материјали 
33130000- Зубарски и суб-специјалистички инструменти и апарати 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ. 

 
- Врста и техничке карактеристике по партијама: 
 
 

р.б. Назив артикла 
Карактер.        
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Количина 

ПАРТИЈА 1 

1. 

Амалгам - 2 класа, 
паковање 50 комада 
(проценат Ag најмање 

44,5%) 

Cavex / LK022 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 2 

1. 

Амалгам - 3 класа, 
паковање 50 комада 
(проценат Ag најмање 

44,5%) 

Cavex / LK023 
или 

одговарајући 
пак 3,00 

ПАРТИЈА 3 

1. 
Композит А2 глеђна 
боја (1x4g) 

ivoclar vivaden 
/ 

 627233 
или 

одговарајући 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 4 

1. 
Композит А3 глеђна 
боја (1x4g) 

ivoclar 
vivadent /  
627234 

или 
одговарајући 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 5 

1. 
Композит средње 
опакна боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7683 

или 
одговарајући 

ком 1,00 

ПАРТИЈА 6 

1. 
Композит инцизална 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7687 

или 
одговарајући 

ком 2,00 
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ПАРТИЈА 7 

1. 
Композит А1  дентинска 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7689 

или 
одговарајући 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 8 

1. 
Композит А2  дентинска 
боја  (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7690 

или 
одговарајући 

ком 8,00 

ПАРТИЈА 9 

1. 
Композит А3  дентинска 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7702 

или 
одговарајући 

ком 5,00 

ПАРТИЈА 10 

1. 
Композит Б1  дентинска 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7704 

или 
одговарајући 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 11 

1. 
Композит Б2  дентинска 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 

6603 7705 или 
одговарајући 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 12 

1. 

 
Сет композита (5 x 4g 
GC Gradia Direct 
Anterior (A1, A2, A3, 
AO2, AO3), 2 x GC 
Gradia Direct Posterior 
(PA2, PA3) 1 x GC G-
Bond bond + прибпор) 
 

Gradia Direct, 
GC / 890360 

или 
одговарајући 

сет 1,00 

ПАРТИЈА 13 

1. 
Течни композит А1, 
паковање мин.2гр 

ivoclar 
vivadent / 

595953WW 
или 

одговарајући 

ком 1,00 
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ПАРТИЈА 14 

1. 
Течни композит А2, 
паковање мин.2 гр 

ivoclar 
vivadent / 

641360WW 
или 

одговарајући 

ком 1,00 

ПАРТИЈА 15 

1. 
Течни композит А3,5, 
паковање мин.2 гр 

Ivoclar 
vivadent / 

595980WW 
или 

одговарајући 

ком 1,00 

ПАРТИЈА 16 

1. 
Течни композит Б1, 
паковање мин.2 гр 

ivoclar 
vivadent / 

641358WW 
или 

одговарајући 

ком 1,00 

ПАРТИЈА 17 

1. 

ГЈЦ (прах и течност) 
FUJI II LC - почетно 
паковање (3 x 15 g 
праха: A2, A3, B3 & 2 x 
6.8 ml течности)  

GC / 900469 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 18 

1. 

ГЈЦ (прах и течност) 
FUJI VIII (1-1 паковање, 
15 g праха, 
6.8 ml течности) A2 

GC / 003245 
или 

одговарајући 
пак 3,00 

ПАРТИЈА 19 

1. 

ГЈЦ (прах и течност) 
FUJI IX (1-1 паковање, 
15 g праха, 
6.8 ml течности) A3 

GC / 003264 
или 

одговарајући 
пак 7,00 

ПАРТИЈА 20 

1. 

ГЈЦ (капсулирани) FUJI 
VIII (50 комада у 
паковању) A3 или 
одговарајући 

GC / 001864 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 21 

1. 

ГЈЦ (капсулирани) FUJI 
IX (50 комада у 
паковању) A2 или 
одговарајући  
 

GC / 003289 
или 

одговарајући 
пак 1,00 
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ПАРТИЈА 22 

1. 

ГЈЦ (капсулирани) FUJI 
IX (50 комада у 
паковању) A3 или 
одговарајући  

GC / 003290 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 23 

1. 

Цинк фосфатни 
цемент-нормовезујући, 
120g праха и 50ml 
течности 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 24 

1. 
Цинк фосфатни 
цемент-нормовезујући, 
ПРАХ, пак 100g 

HARVARD / 
7002201 

или 
одговарајући 

ком 3,00 

ПАРТИЈА 25 

1. 
Цинк фосфатни 
цемент-нормовезујући, 
ТЕЧНОСТ, 40ml 

HARVARD / 
7002300 

или 
одговарајући 

ком 3,00 

ПАРТИЈА 26 

1. 
Цинк оксид еугенол 
цемент- (30 гр праха, 20 
мл уља)  

 
 
 
 
  

ком 1,00 

ПАРТИЈА 27 

1. 
Ортофосфорна 
киселина 37% (Eco-Etch 
2x2 g) 

ivoclar 
vivadent / 
IVI574151 

или 
одговарајући 

пак 15,00 

ПАРТИЈА 28 

1. 
Полиакрилна киселина 
10%, мин.25 мл 

GC dentin 
condicioner / 

000120 
или 

одговарајући 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 29 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази Цинк-оксида са 
еугенолом – ПРАХ (14g) 

  
 
 
 
 
 

ком 1,00 
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ПАРТИЈА 30 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази Цинк-оксида са 
еугенолом – ТЕЧНОСТ 
(10ml) 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 31 

1. 
Адхезив (Total Etch), 
паковање мин.3мл 

Opti bond solo 
plus - Kerr / 

29692 
или 

одговарајући 

ком 5,00 

ПАРТИЈА 32 

1. 
Адхезив (Self Etch), 
паковање мин. 5 мл 

Opti bond all in 
one - Kerr / 

33381 E 
или 

одговарајући 

ком 1,00 

ПАРТИЈА 33 

1. 
Четкице за адхезив, 
паковање 1/200 

Kerr 
Applicators / 

24680 
или 

одговарајући 

пак 4,00 

ПАРТИЈА 34 

1. 

Препарат парафин 
алдехида за 
девитализацију пулпе 
зуба 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 35 

1. 
Средство за 
девитализацију пулпе- 
Toxavit 2g 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 36 

1. 
Ca(OH)2  у облику 
пасте -  Calcipast, 
паковање мин 5g 

  ком 8,00 

ПАРТИЈА 37 

1. 
Калцијум хидроксид- 
паста- Calcipulpe 1,7g 

  ком 3,00 

ПАРТИЈА 38 

1. 

Канални антисептик - 
хлор фенол камфор 
ментол Difurid, 
паковање мин 20 мл 

  ком 4,00 
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ПАРТИЈА 39 

1. 
Гласјономер цемент у 
смоли- Ionosit 
(паковање 1/20 x 0,33g) 

DMG /  REF 
209538 

или 
одговарајући 

пак 1,00 

ПАРТИЈА 40 

1. 
Гласјономер цемент у 
смоли- Calcimol LC 

VOCO / REF 
1307 
или 

одговарајући 

ком 3,00 

ПАРТИЈА 41 

1. 
ГЈЦ - Алфагал Бејз, 18 
гр праха и 17,5 гр 
течности 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 42 

1. 

Препарат за 
привремено затварање 
кавитета, 40грама 
(Привремени испун- 
Provis) 

Favodent / 601 
или 

одговарајући 
ком 10,00 

ПАРТИЈА 43 

1. 
Папирни поени- 
величина 15-40 

  пак 15,00 

ПАРТИЈА 44 

1. 
Папирни поени- 
величина 15 

  пак 5,00 

ПАРТИЈА 45 

1. 
Папирни поени- 
величина 20 

  пак 3,00 

ПАРТИЈА 46 

1. 
Папирни поени- 
величина 30 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 47 

1. 
Папирни поени- 
величина 45-80 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 48 

1. 
Гутаперка поени 
комплет величине 15-40 

  пак 10,00 

ПАРТИЈА 49 

1. 
Ca(OH)2  у облику 
пасте -  Calxyd, 
паковање 2 x 3,5g 

spofadental / 
4142120 

или 
одговарајући 

пак 10,00 
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ПАРТИЈА 50 

1. 

Антибиотска паста са 
метронидазолом за 
медикацију канала 
корена, мин 4гр 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 51 

1. 

Паста за медикацију 
канала корена са 
антибиотиком и 
кортикостероидом, 
паковање мин 5гр 
Ledermix 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 52 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази смоле, 
паковање мин. 15g (AH 
Plus Jet) 

Dentsply / 
60620115 

или 
одговарајући 

пак 1,00 

ПАРТИЈА 53 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази smole (АН 26, 
без сребра) 

Dentsply / 
60621101 

или 
одговарајући 

пак 1,00 

ПАРТИЈА 54 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази калцијум 
хидроксида- Acroseal  

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 55 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази МТА - MTA+ 
(паковање 3х0,14g 
праха + 1ml течности) 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 56 

1. 
Биоактвни материјал за 
надокнаду дентина 
Biodentine 

 
 
 
  

пак 1,00 

ПАРТИЈА 57 

1. 
Средство за 
растварање гутаперке- 
Guttasolv 

 
 
 
 
  

ком 2,00 
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ПАРТИЈА 58 

1. 
Лубрикант за канал 
корена зуба- EDTA gel, 
пак. Мин. 6g  

DiaDent / 
2002-1100 

или 
одговарајући 

ком 3,00 

ПАРТИЈА 59 

1. 
Eguia Coat, паковање 4 
мл лака и 25 
апликатора за адхезив 

GC / 004379 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 60 

1. 

Средство за 
дезинфекцију канала 
корена на бази фенола 
и камфора (Sitisan, 
раствор) 20ml 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 61 

1. 

Kavipran, Средство за 
тоалтету кавитета и 
брушених зуба, 
пак.мин. 30ml 

  ком 3,00 

ПАРТИЈА 62 

1. 
Абразивне траке за 
полирање испуна 

3M / 1954 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 63 

1. 

Ампутациона паста 
цинк оксида, 
параформалдехида, 
крезола и еугенола 
(Cisamp) 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 64 

1. 
Jodoform прах, 
паковање 15 гр 

  
 
 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 65 

1. 

Ca(OH)2 у облику 
цемента (база и 
катализатор), паковање 
24 гр 

Life - Kerr / 
61769 
или 

одговарајући 

пак 2,00 

ПАРТИЈА 66 

1. 
Зуби за болести зуба 
претклинику паковање 
1/28  

Frasaco / AG 3 
Z 28 
или 

одговарајући 

пак 10,00 
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ПАРТИЈА 67 

1. 

Држач за уста од гуме, 
екартер (1 паковање 2 
екартера исте 
величине) 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 68 

1. 
Акрилатни зуби за 
претклиничку 
ендодонцију- зуб 26 

Frasaco / AG 3 
ZPUK 26 

или 
одговарајући 

пак 1,00 

ПАРТИЈА 69 

1. 
Акрилатни зуби за 
претклиничку 
ендодонцију- зуб 46 

Frasaco / AG 3 
ZPUK 46 

или 
одговарајући 

Комад 20,00 

ПАРТИЈА 70 

1. 

Kофердам за 
једнократну употребу 
OptraDam Plus 
(паковање 1/50 ком) 

ivoclar 
vivadent / 
627401 

или 
одговарајући 

пак 1,00 

ПАРТИЈА 71 

1. 

Kофердам сет са 
клештима и рамом и 
квачицама (Fit-
Rubberdam Starter Kit 
no. II ) 

Hager Werken 
/ 355 338 

или 
одговарајући  

пак 1,00 

ПАРТИЈА 72 

1. 
Артикулациони  
папир-облика траке 40 
микрона 

  пак 10,00 

ПАРТИЈА 73 

1. 

Комплет 10 фиберглас  
коничних кочића 
ојачаних стакленим 
влакнима, у 3 величине 
са одговарајућим 
сврдлима са 
препарацију канала 
корена 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 74 

1. 

Самонагризајући 
композитни  
цемент за 
цементирање 
фиберглас кочића 

  пак 2,00 
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ПАРТИЈА 75 

1. 

Цемент за привремено 
 цементирање круница, 
пак. база 35g,  
Катализатор 16g  

Cavex / CE090 
или 

одговарајући 
пак 4,00 

ПАРТИЈА 76 

1. 

Конац за ретракцију 
гингиве 
 (нула), пак. минимум 
2.5m 

Sure Dent / SC 
0 

или 
одговарајући 

пак 3,00 

ПАРТИЈА 77 

1. 
Конац за ретракцију 
гингиве 
 (две нуле) 

Sure Dent / SC 
00 

или 
одговарајући 

пак 3,00 

ПАРТИЈА 78 

1. 
Средство за ретракцију  
гингиве, 20ml 

  
 

пак 5,00 

ПАРТИЈА 79 

1. 

Отисна маса  
Адициони силикон 
(гушћа маса), пак. мин. 
260 ml 

DMG / REF 
909405 

или 
одговарајући 

пак 4,00 

ПАРТИЈА 80 

1. 

Отисна маса  
Адициони силикон 
(ређа маса у 
патронима),  
пак. 2x50ml 

DMG / REF 
909716 

или 
одговарајући 

пак 4,00 

ПАРТИЈА 81 

1. 
Адхезив за отисну масу 
за адициони силикон 

DMG / REF 
909394 

или 
одговарајући 

пак 2,00 

ПАРТИЈА 82 

1. 

Глас-јономер  
цемент за 
цементирање фиксних 
надокнада FUJI I (прах 
и течност) 

GC / 003201 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 83 

1. Розе восак, пак. 500g 
  
 

 
пак 22,00 
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ПАРТИЈА 84 

1. 
Гумице за полирање  
керамике за колењак 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 85 

1. 
Бојтлрокови  
( црвени, плави, зелени, 
црни), Величина 45-80 

  пак 5,00 

ПАРТИЈА 86 

1. 
Термопластична маса,  
пак. 15 штапића 

  пак 3,00 

ПАРТИЈА 87 

1. 

Цинк оксид  
еугенол паста за 
отиске, пак. мин. 300g 
беле пасте, 125 g браон 
пасте 

  пак 5,00 

ПАРТИЈА 88 

1. 
Кондензациони 
 силикон гушћа маса – 
900ml 

  ком 6,00 

2. 
Кондензациони 
 силикон ређа маса – 
140ml 

 ком 6,00 

3. 
Кондензациони 
 силикон – 
катализатор 60Mml 

 ком 6,00 

ПАРТИЈА 89 

1. Гипс, пак. 1kg  ТВРДИ   кг 15,00 

ПАРТИЈА 90 

1. 
Гипс, пак. 1kg  
 БЕЛИ-АЛАБАСТЕР 

  кг 15,00 

ПАРТИЈА 91 

1. 
Восак за лепљење, 
 пак. мин. 6 штапића 

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 92 

1. 
Адапта фолије   0,6м 
пак. 1/100 

  пак 3,00 

ПАРТИЈА 93 

1. 
Жица за кукице 0,7 
пак. мин. 3m 

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 94 

1. 
Жица за кукице 0,8 
пак. мин. 3m 

  пак 4,00 
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ПАРТИЈА 95 

1. 
Шелак базне плоче  
горње, 
 пак. 12 ком. 

  
 

 
пак 4,00 

ПАРТИЈА 96 

1. 
Шелак базне плоче  
доње, 
 пак. 12 ком. 

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 97 

1. 

Воштани профили 
 за скелетирану 
протезу: вошт. проф. 
0,5 за  велику спојницу-
горњу (10 или 12 
ком/пак) 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 98 

1. 

Воштани профили  
за скелетирану протезу: 
вошт. проф. за  
подјезични лук (4х2mm, 
65g паковање) 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 99 

1. 

Воштани профили за  
скелетирану протезу: 
ретенциона мрежа 
горња (10 или 12 
ком/пак) 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 100 

1. 

Воштани профили за 
 скелетирану протезу : 
ретенциона мрежа 
доња (10 или 12 
ком/пак) 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 101 

1. 

Воштани профили за  
скелетирану протезу : 
воштани профил за 
бонихард кукицу (10 
или 12 ком/пак) 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 102 

1. 

Воштани профили за 
 скелетирану протезу : 
вошт. проф за 
прстенасту кукицу (10 
или 12 ком/пак) 

  пак 2,00 
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ПАРТИЈА 103 

1. 
Гарнитура зуба за 
горњу 
 вилицу за фантом 

  пак 7,00 

ПАРТИЈА 104 

1. 
Кључ боја за керамику 
(VITA classical A1–D4) 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 105 

1. Алгинат, пак. 453g   пак 30,00 

ПАРТИЈА 106 

1. 

 Материјал за израду 
привремених круница-
(прах+течност) GC 
Unifast III Intro Pack                            

GC / 003464 
или 

одговарајући 
пак 2,00 

ПАРТИЈА 107 

1. 

Аутополимеризујући 
акрилат за ливене 
надоградње-Палавит Г 
(прах 100g +течност 
80ml) 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 108 

1. 

Материјал за 
надоградњу  
круничног дела зуба - 
Core-build up  (2x10g)                                                                                                           

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 109 

1. 
Сет за репарацију 
керамике 

Ultradent / 
1108 
или 

одговарајући 

пак 1,00 

ПАРТИЈА 110 

1. 
Гнатолошки восак (за 
моделацију по Питер 
Томасу-4 боје) 

 
 

  
пак 7,00 

ПАРТИЈА 111 

1. 
Индикатори денталног 
плака у виду таблета 

  
 
 
 

пак 3,00 

ПАРТИЈА 112 

1. 
Индикатор каријеса 
Sable Seek Kit (4x1,2 ml) 

Ultradent / 233 
или 

одговарајући 
пак 1,00 
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ПАРТИЈА 113 

1. 
Индикатор плака (гел, 
туба 40g или 36ml) 

GC / 004273 
или 

одговарајући 
ком 1,00 

ПАРТИЈА 114 

1. 

Индикатор за оцену 
количине и квалитета 
пљувачке (пак од 20 
тестова) 

GC / 720000 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 115 

1. 

Индикатор за оцену 
количине Streptococcus 
Mutanss-а у пљувачки 
(пак од 10 тестова) 

GC / 004504 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 116 

1. 

(Флуорогал форте) гел 
са високом 
концентрацијом флуора 
за локалну апликацију, 
паковање мин 30 гр 

  
 
 

 
 
 
 
 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 117 

1. 

Раствор средње 
концентрације флуора 
2000 ppmF (Fluorogal) 
паковање мин. 250ml 

  
 
 

 
 
 

ком 5,00 

ПАРТИЈА 118 

1. 

Паста за уклањање 
меких наслага и 
полирање зуба 
(Fluorogal pasta) 
паковање мин. 95g 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 119 

1. 

ГЈЦ (прах  и течност) 
FUJI TRIAGE  
(1-1 паковање, 15 g 
праха, 10 g течности, 
6 g средства Dentin 
Conditioner и прибор) 
БЕЛА БОЈА 

GC / 003296 
или 

одговарајући 
пак 1,00 
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ПАРТИЈА 120 

1. 

ГЈЦ (прах  и течност) 
FUJI TRIAGE  
(1-1 паковање, 15 g 
праха, 10 g течности, 
6 g средства Dentin 
Conditioner и прибор) 
РОЗЕ БОЈА 

GC / 003295 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 121 

1. 
Заливач фисура 
Conseal f 

SDI / 7850012 
или 

одговарајући 
ком 5,00 

ПАРТИЈА 122 

1. 

Средство за рану 
детекцију оралног 
карцинома - ViziLite 
Plus 

Zila / 650199 
или 

одговарајући 
пак 1,00 

ПАРТИЈА 123 

1. 
Хидрофилна газа 
10м Х 80 цм 

  ком 33,00 

ПАРТИЈА 124 

1. 
Сорбацел (Surgicel) 
газа, 
 5x7 cm, пак. 1/15 

  пак 3,00 

ПАРТИЈА 125 

1. 

Конац за шивење 3-0, 
Silk, 3/8○, 16мм, ▼, 
75cm, 12 комада по 
паковању 

  пак 8,00 

ПАРТИЈА 126 

1. 

Конац за шивење 4-0, 
Silk, 3/8○, 19мм, ▼, 
75cm, 12 комада по 
паковању 

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 127 

1. 

конац за шивење силк 
5.0, 3/8○, 19мм, ▼, 
75cm, 12 комада по 
паковању 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 128 

1. 

Конац за шивење, 
ресорптивни, 4-0, 3/8○, 
19мм, ▼, 75cm, 12 
комада по паковању 

  пак 2,00 
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ПАРТИЈА 129 

1. 

Хируршки конци 4.0 
најлон, 3/8○, 19мм, ▼, 
75cm, 12 комада по 
паковању 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 130 

1. 
Хемофибрински 
сунђер, 
 пак. 1/20 

  пак 6,00 

ПАРТИЈА 131 

1. 
Стерилни восак, 2,5g 
пак. 1/12 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 132 

1. 
Хируршке капе- шарене 
(платнене) 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 133 

1. 
Компресе хируршке-
платнене (зелене) 80 х 
80 цм 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 134 

1. Јодоформ штрајфна   пак 1,00 

ПАРТИЈА 135 

1. Alvogyl   пак 2,00 

ПАРТИЈА 136 

1. Четкице месингане   ком 10,00 

ПАРТИЈА 137 

1. 
Фолија за пакерицу 
(250 мм ширина) 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 138 

1. 
Индикатор трака за 
аутоклав 

  пак 1,00 

ПАРТИЈА 139 

1. 
Уље за подмазивање 
W&H F1 спреј 

W&H/MD-400 
или 

одговарајући 
ком 6,00 

ПАРТИЈА 140 

1. 

Уље за подмазивање 
Аsistina - комплет  
(W&H F1 Service Oil 
500ml + W&H Cleaning 
Solution 1000ml) 

W&H/MD-500 
+ W&H/MC-

1000 
или 

одговарајући 

пак 2,00 
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ПАРТИЈА 141 

1. 
Натријум хипохлорит 
3%, паковање 0,5 l 

  лит 12,00 

ПАРТИЈА 142 

1. 
Паковање малих игала 
за карпулу, 30G, 12мм, 
1/100 

  пак 10,00 

ПАРТИЈА 143 

1. 

Паковање великих 
игала за карпул за 
мандибуларну 
анестезију, 27G, 30мм 
1/100 

  пак 5,00 

ПАРТИЈА 144 

1. Ватеролне, 250 грама  
  
 
 

пак 10,00 

ПАРТИЈА 145 

1. 
Сисаљке, паковање 100 
комада 

  
 

пак 10,00 

ПАРТИЈА 146 

1. 
Компресе за 
једнократну употребу, 
нестерилне, 58х80cm 

 
 
  

ком 400,00 

ПАРТИЈА 147 

1. 
Површински анестетик - 
лидокаин хлорид  5%, 

30g. 
  пак 2,00 

ПАРТИЈА 148 

1. 
Анестетик - лидокаин 
са адреналином , 50 
ампула/1 паковање 

  пак 15,00 

ПАРТИЈА 149 

1. 
Анестезија-Артикаин 
4% пак. 50 карпула 

  пак 10,00 

ПАРТИЈА 150 

1. 
Борери за брушење 
 за демаркацију облика 
линија (црвени) - 0,14 

  ком 20,00 

ПАРТИЈА 151 

1. 
Борери за брушење  
за демаркацију облика 
линија (зелени) - 0,14 

  ком 20,00 
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ПАРТИЈА 152 

1. 

Борери за брушење 
 за демаркацију облика 
полужлеб (црвени) - 
0,14 

  ком 20,00 

ПАРТИЈА 153 

1. 

Борери за брушење  
за демаркацију облика 
полужлеб (зелени) - 
0,14 

  ком 20,00 

ПАРТИЈА 154 

1. 
Борери за брушење 
 за демаркацију облика 
степеник (црвени) - 0,14 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 155 

1. 
Борери за брушење  
за демаркацију облика 
степеник (зелени) - 0,14 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 156 

1. 
Борери за брушење 
 јајоликог облика 

 
 
 
  

ком 20,00 

ПАРТИЈА 157 

1. 
Борери за брушење 
 оклузалне површине 
облика ромба 

 
 
 
  

ком 20,00 

ПАРТИЈА 158 

1. 

Борери за брушење 
 танки пламичасти за 
исецање контактне 
тачке (зелени) 

 
 
 
 
  

ком 20,00 

ПАРТИЈА 159 

1. 

Сврдла за турбину- 
дијамантска, 
пламичаста, величина 
10 (црвена/зелена) 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 160 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска 
пламичаста (12) 
(црвена/зелена) 

  ком 10,00 



23/124 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.08-2016 

„Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 

ПАРТИЈА 161 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска 
пламичаста (14) 
(црвена/зелена) 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 162 

1. 

Свдрла за турбину - 
дијамантска 
пламичаста (16) 
(црвена/зелена) 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 163 

1. 

Сврдла за турбину- 
дијамантска, 
пламичаста, величина 
18 (црвена/зелена) 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 164 

1. 

Сврдла за турбину- 
дијамантска, 
пламичаста, величина 
20 (црвена/зелена) 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 165 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска округла 
(вел.12) 
(црвена/зелена) 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 166 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска округла 
(вел.14) 
(црвена/зелена) 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 167 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска 
округла(вел.16) 
(црвена/зелена) 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 168 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска фисурна 
(величина 12) 
(црвена/зелена) 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 169 

1. 

Свдрла за турбину - 
дијамантска фисурна 
(величина 14) 
(црвена/зелена) 

  ком 5,00 
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ПАРТИЈА 170 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска фирурна 
(величина 16) 
(црвена/зелена) 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 171 

1. 

Карбидна сврдла 
цилиндрична за сечење 
метала  (за 
турбину)Edenta 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 172 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
10 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 173 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
12 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 174 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
14 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 175 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
16 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 176 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
18 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 177 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
20 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 178 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 10 

  ком 5,00 
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ПАРТИЈА 179 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 12 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 180 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 14 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 181 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 16 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 182 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 18 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 183 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 20 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 184 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
10 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 185 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
12 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 186 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
14 

 
 
 
 
 
  

ком 5,00 

ПАРТИЈА 187 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
16 

 
 
 
 
 
  

ком 5,00 
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ПАРТИЈА 188 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
18 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 189 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
20 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 190 

1. 
Сврдла за колењак- 
карбидна, округла, 
величина 10 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 191 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна округла 
(величина 12) 

  
 
 
 

ком 10,00 

ПАРТИЈА 192 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна округла 
(величина 14) 

 
 
 
  

ком 10,00 

ПАРТИЈА 193 

1. 
Сврдла за колењак  - 
карбидна округла 
(величина 16) 

 
 

  
ком 10,00 

ПАРТИЈА 194 

1. 
Сврдла за колењак- 
карбидна, округла, 
величина 20 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 195 

1. 
Сврдла за колењак- 
карбидна, округла, 
величина 21 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 196 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна фисурна 
конична(величина 12) 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 197 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна фисурна 
конична (величина 14) 

  ком 5,00 
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ПАРТИЈА 198 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна фисурна 
конична (величина 16) 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 199 

1. 
Сврдла за колењак 
обрнуто конична, 
величина 12 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 200 

1. 
Сврдла за колењак 
обрнуто конична, 
величина 16 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 201 

1. 
Сврдла за колењак 
обрнуто конична, 
величина 14 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 202 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична округла, 
величина 12 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 203 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична округла, 
величина 14 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 204 

1. 
Сврдла за колењак 
челична округла, 
величина 16 

 
 
 
  

ком 5,00 

ПАРТИЈА 205 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична фисурна, 
вличина 12 

  
 
 

 

ком 5,00 

ПАРТИЈА 206 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична фисурна, 
величина 14 

  
 
 

 

ком 5,00 

ПАРТИЈА 207 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична фисурна, 
величина 16 

  
 
 

 

ком 5,00 
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ПАРТИЈА 208 

1. 

Сврдла за колењак, 
челична 
обрнутоконична, 
величина 12 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 209 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 10 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 210 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 12 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 211 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 14 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 212 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 16 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 213 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 18 

  
 
 
 
 

ком 10,00 

ПАРТИЈА 214 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 20 

 
 
 
  

ком 10,00 

ПАРТИЈА 215 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 21 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 216 

1. 
Дијамантска сврдла за 
 насадник цилинрдична 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 217 

1. 
Дијамантска сврдла за  
насадник округла 

  
 

 
ком 10,00 
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ПАРТИЈА 218 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 18 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 219 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 20 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 220 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 24 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 221 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 26 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 222 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 28 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 223 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, Фисурна, 
Величина 16 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 224 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, Фисурна, 
Величина 18 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 225 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, Фисурна, 
Величина 21 

  
 

 
ком 5,00 

ПАРТИЈА 226 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, Фисурна, 
Величина 26 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 227 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, фисурна, 
Величина 28 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 228 

1. 
Каменчићи за колењак-
округли, величина 20 
(арканзас бели) 

  ком 20,00 
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ПАРТИЈА 229 

1. 
Каменчићи за колењак-
купасти, величина 20 
(арканзас бели) 

  ком 20,00 

ПАРТИЈА 230 

1. 
Гумице за полирање за 
колењак- Беле 

  ком 60,00 

ПАРТИЈА 231 

1. 
Гумице за полирање 
(зелене) 

  ком 10,00 

ПАРТИЈА 232 

1. Четкице за полирање   ком 30,00 

ПАРТИЈА 233 

1. 

Проширивачи- kerr, 
дужина 25 mm 
величина 15-40 
(троугао) 

  пак 15,00 

ПАРТИЈА 234 

1. 

Ручни инструменти за 
обраду канала корена - 
K тип проширивачи 
комплет 15-40 
(троугао) 

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 235 

1. 

Проширивачи- kerr, 
дужина,21 mm, 
величина 15-40 
(троугао) 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 236 

1. 

Ручни инструменти за 
обраду канала корена К 
тип проширивачи NiTi, 
величина 15-40  

  пак 3,00 

ПАРТИЈА 237 

1. 
H- турпије- дужина 25 
mm,  величина 15-40  

 
 
 
  

пак 3,00 

ПАРТИЈА 238 

1. 

Ручни инструменти за 
обраду канала корена, 
H-тип турпија, комплет 
15-40  

  пак 2,00 
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ПАРТИЈА 239 

1. 
H- турпије- дужина 16 
mm,  величина 15-40  

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 240 

1. 
F- турпије- дужина 25 
mm,  величина 15-40  

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 241 

1. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена К 
тип, флекси турпија  

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 242 

1. 
Милер игле- дужина 25 
mm (12 комада/пак) 

  пак 10,00 

ПАРТИЈА 243 

1. 
Нерв игле комплет 25-
40 (10 комада/пак) 

  пак 5,00 

ПАРТИЈА 244 

1. 
Лентуле комплет, 
величине 20-40 

  пак 20,00 

ПАРТИЈА 245 

1. 
Лентуле- величина 15-
40 

  пак 10,00 

ПАРТИЈА 246 

1. 
Машински 
проширивачи К тип, 
комплет 15-40 

 
 

  
пак 2,00 

ПАРТИЈА 247 

1. Интердентални кочићи   пак 4,00 

ПАРТИЈА 248 

1. 
PEESO- величина 1-6, 
дужина 28 mm 

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 249 

1. GATES- величина 1   пак 2,00 

ПАРТИЈА 250 

1. GATES- величина 2   пак 2,00 

ПАРТИЈА 251 

1. GATES- величина 3   пак 2,00 

ПАРТИЈА 252 

1. GATES- величина 4   пак 2,00 
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ПАРТИЈА 253 

1. GATES- величина 5   пак 2,00 

ПАРТИЈА 254 

1. 
Reamers- величина 45-
80, дужина 25 mm   

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 255 

1. 
Матрице Ајвори 
премоларне, паковање 
12 комада 

  пак 8,00 

ПАРТИЈА 256 

1. 
Матрице Ајвори за 
моларе, паковање 12 
комада 

  пак 8,00 

ПАРТИЈА 257 

1. 
Матрице- целулоидне, 
ширина 7mm, 
100ком/пак 

  ком 5,00 

ПАРТИЈА 258 

1. 
Зубни конац 
невоскирани 

  ком 6,00 

ПАРТИЈА 259 

1. 

Коштани супституент 
Бовиног порекла пак 
0,5g (1-2мм 
греанулација) 

  пак 4,00 

ПАРТИЈА 260 

1. 

Коштани супституент 
синтетског порекла 
(хидроксиапатит) пак 
1ccl (0,25-1мм 
греанулација) 

  пак 2,00 

ПАРТИЈА 261 

1. 
Ресорптивна 
мембарана 15х20mm 

 
 
  

ком 2,00 

ПАРТИЈА 262 

1. 
Филмови за 
интраоралне рендген 
снимке (150ком/пак) 

Kodak D 
speed 
или 

одговарајући 

пак 5,00 

ПАРТИЈА 263 

1. 
Држач матрице Ајвори 
1 

  ком 10,00 
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ПАРТИЈА 264 

1. 
Држач матрице Ајвори 
2 

  ком 3,00 

ПАРТИЈА 265 

1. 
Држач матрице за 
5.класу 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 266 

1. 
Апликатор за ГЈЦ за 
марку GC 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 267 

1. 
Универзалне 
пародонталне кирете 

  ком 6,00 

ПАРТИЈА 268 

1. Грејсијеве кирете   сет 1,00 

ПАРТИЈА 269 

1. Хируршки иглодржачи    ком 3,00 

ПАРТИЈА 270 

1. Хируршке пинцете мале   ком 2,00 

ПАРТИЈА 271 

1. 
Хируршке пинцете 
средње 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 272 

1. Хируршке пинцете дуже   ком 1,00 

ПАРТИЈА 273 

1. 
Анатомске пинцете 
20цм 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 274 

1. Мали криви пеани    ком 4,00 

ПАРТИЈА 275 

1. Држач за уста од гуме   ком 2,00 

ПАРТИЈА 276 

1. 
Фријер распаторијум, 
мањи 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 277 

1. Шлемер полуга десна   ком 2,00 

ПАРТИЈА 278 

1. Шлемер полуга лева   ком 2,00 
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ПАРТИЈА 279 

1. Екартери по Лангебеку    ком 4,00 

ПАРТИЈА 280 

1. Метална канила 3мм   ком 1,00 

ПАРТИЈА 281 

1. Метална канила 4мм   ком 1,00 

ПАРТИЈА 282 

1. 
Кашикасте кирете 
оштре уске  - 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 283 

1. 
Карпул бризгалице са 
могућношћу аспирације 

  ком 3,00 

ПАРТИЈА 284 

1. 
Бајнова полуга за горњу 
вилицу 3,5 mm 

Carl Martin 
/559/2 
или 

одговарајући 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 285 

1. Апекс елеватори  десни   ком 2,00 

ПАРТИЈА 286 

1. Апекс елеватори леви    ком 2,00 

ПАРТИЈА 287 

1. Кријерове полуге  десна   ком 2,00 

ПАРТИЈА 288 

1. Кријерове полуге лева   ком 2,00 

ПАРТИЈА 289 

1. Горња умњачна клешта    ком 1,00 

ПАРТИЈА 290 

1. Доња умњачна клешта    ком 1,00 

ПАРТИЈА 291 

1. Држач игли велики   ком 2,00 

ПАРТИЈА 292 

1. Држач игли мали   ком 2,00 

ПАРТИЈА 293 

1. 
Лиерова клешта за кост 
2мм 

  ком 1,00 
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ПАРТИЈА 294 

1. 
Лиерова клешта за кост 
5мм 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 295 

1. 
Отварач уста по 
Хаистеру 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 296 

1. 
Карпул шприц за 
интралигаментарну 
анестезију- Цитоџет 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 297 

1. Ткивне повијене маказе 

Carl Martin 
803/10.5 

или 
одговарајући 

ком 2,00 

ПАРТИЈА 298 

1. Маказе за конац   ком 2,00 

ПАРТИЈА 299 

1. Бахауси   ком 12,00 

ПАРТИЈА 300 

1. 
Коренска клешта горња 
грацилна 

Carl Martin 
151 1/2 

или 
одговарајући  

ком 1,00 

ПАРТИЈА 301 

1. Коренска клешта горња   ком 1,00 

ПАРТИЈА 302 

1. 
Коренска клешта доња 
грацилна 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 303 

1. Коренска клешта доња   ком 1,00 

ПАРТИЈА 304 

1. 
Харниш кирета крива 
2мм 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 305 

1. 
Харниш кирета крива 
4мм 

  ком 2,00 

ПАРТИЈА 306 

1. 
Горња инцизална 
клешта 

  ком 1,00 
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ПАРТИЈА 307 

1. 
Доња инцизална 
клешта 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 308 

1. 
Бајнова полуга доња 
десна 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 309 

1. 
Бајнова полуга доња 
лева  

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 310 

1. Полуокругла клешта   ком 1,00 

ПАРТИЈА 311 

1. 
Ортометар сет- 3 
ортометра и 1 шестар у 
сету 

  Сет 2,00 

ПАРТИЈА 312 

1. 
Соклоформер 
силиконски 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 313 

1. 
Кашика за отисак бр 3- 
за пун зубни низ, горња 
вилица (пластична) 

  ком 3,00 

ПАРТИЈА 314 

1. 
Кашика за отисак бр 3-
за пун зубни низ, доња 
вилица (пластична) 

  ком 3,00 

ПАРТИЈА 315 

1. 
 Кашика за отисак бр 2- 
за пун зубни низ, горња 
вилица (пластична) 

  ком 3,00 

ПАРТИЈА 316 

1. 
Кашика за отисак бр 2-
за пун зубни низ, доња 
вилица (пластична) 

  ком 3,00 

ПАРТИЈА 317 

1. 
Трокраки шестар-
тродимензионални 

  ком 1,00 

ПАРТИЈА 318 

1. Бубрежњак, мањи   ком 1,00 
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- Место испоруке добара која су предмет ове јавне набавке је седиште Наручиоца ул. 
Светозара Марковића број 69, 34000 Крагујевац 
- Испорука ће се вршити сукцесивно у периоду важења Уговора. Рок испоруке добара која 
су предмет ове јавне набавке најкасније у року од 14 дана од дана поруџбенице  
Наручиоца упућене факсом, електронском поштом или поштом. 
- Рок трајања: Партије за које је одређен, предвиђен рок у време испоруке морају имати 
најмање 50% од укупног рока трајања. 
- Понуђач уз понуду доставља спецификацију за све понуђене партије  чиме доказује 
испуњавање тражених карактеристика. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

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

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

Бр. УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

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

 
 

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

2. 

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

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе 
које произлазе из 
важећих прописа о 
заштити на раду, 
запошљавању и 
условима рада, заштити 
животне средине, као и 
да нема забрану 
обављања делатности 
која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 
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5. 

Да има важећу дозволу 
надлежног органа за 
обављање делатности 
која је предмет јавне 
набавке, уколико је таква 
дозвола предвиђена 
законом (чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) ЗЈН) 

 
 
 
Копија важећег Решења Министарства здравља о 
дозволи за бављење прометом лекова и медицинских 
средстава. 

 
 

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

 
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, 
понуђач доказује, уколико је таква дозвола предвиђена законом, достављањем важећег 
РЕШЕЊА Министарства Здравља за бављење прометом лекова и медицинских 
средстава. 
   
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 
1/1 у поглављу IV ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

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

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

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

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

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

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

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

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 
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     Образац 1.  
 
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

3.1.      ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 08-2016 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке „Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ број 08-
2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                               Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                      _____________________                                                         
                           (потпис овлашћеног лица) 

 
 Напомена: Уколико понуду подноси понуђач самостално, Изјава мора бити попуњена и 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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    Образац број 1/1.  

 
4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА 

ПОДИЗВОЂАЧА 
 

4.1       ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 08-2016 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке „Материјал и ситан инвентар за наставу на 
Стоматологији“ број 08-2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                               Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                      _____________________                                                         
                           (потпис овлашћеног лица) 

 Напомена:  
1. Изјаву доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем 
2. Уколико понуђач подноси понуду са поизвођачем, Изјава мора бити потисана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 3. У случају ангажовања више подизвођача, образац изјаве фотокопирати у довољном 
броју примерака и попунити за сваког подизвођача.   
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима наручиоца. 
 
Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, понуђач попуњава читко, 
јасно и недвосмислено.  
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив, број телефона и адресу понуђача.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу: 
 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА, 
 УНИВЕРЗИТETА У КРАГУЈЕВЦУ 
34000 КРАГУЈЕВАЦ, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 69 
са назнаком: Понуда за јавну набавку мале вредности: 
 „ Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 
бр. 08-2016 – НЕ ОТВАРАТИ . 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Hаручиоца до 
12.09.2016. године  до 10.00 часова. 
 
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда 
тачније 05.09.2016. године, у просторијама Наручиоца, са почетком у 10.30 часова у 
канцеларији број 10. 
 
Представник Понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз писaно 
овлашћење издато и оверено од стране тог Понуђача.  
   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
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потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
 
   Понуда мора да садржи: 
 
- ПОПУЊЕНУ, ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О 
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ, (Образац број 1. Изјава понуђача, поглавље IV одељак 3), уколико се 
подноси понуда са подизвођачем потребно је доставити Изјаву подизвођача ( Образац 
број 1/1. Изјаве подизвођача,поглавље IV одељак 4.), уколико понуду подноси група 
понуђача потребно је доставити попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о 
испуњавању услова из члана 75. Закона, за сваког понуђача из групе понуђача (Образац 
број 1. Изјава понуђача, поглавље IV одељак 3).    
 
- ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац  Понуде, поглавље VI, образац структуре цене поглавље VI 
тачка 6) 
 
- ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ МОДЕЛ УГОВОРА (Образац Модел 
уговора, поглавље VII) 
  
- ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 
ПОНУДИ, (Образац Изјаве о независној понуди, поглавље IX) 
 
- УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОНУДЕ МОРА БИТИ СПОРАЗУМ КОЈИМА СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И 
ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, А КОЈИ 
ОБАВЕЗНО САДРЖИ ПОДАТКЕ НАВЕДЕНЕ У ТАЧКИ 8. ОВОГ ПОГЛАВЉА.  
 
- ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РОКОВИМА 
ТРАЈАЊА ПОНУЂЕНИХ АРТИКАЛА КОЈИМА ЈЕ РОК ТРАЈАЊА ОГРАНИЧЕН (Образац 
изјаве, поглавље X ) 

- ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 
ИЗДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (Образац изјаве понуђача о 
издавању средстава финансијског обезбеђења, поглавље XI) 

- ПОПУЊЕНО, ОВЕРЕНО ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
(Менично писмо-овлашћење, поглавље XII ) 

- ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ ЗА СВЕ ПОНУЂЕНЕ ПАРТИЈЕ  ЧИМЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИТИКА (потребно је написати број 
партије на који се односи спецификација) 

- БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ (понуђач је дужан да уз 
меницу достави Менично писмо- овлашћење попуњено, потписано и оверено печатом 
фирме и да на дан подношења понуде, достави копију важећег ОП обрасца). 
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3. ПАРТИЈЕ 
 
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 
најмање једну партију. 
 
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 
само на одређене партије. 
 
- У случају да понуђач поднесе понуду за целокупну набавку, она мора бити поднета тако 
да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Факултет медицинских 
наука у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића број 69. 34000 Крагујевац, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку  добра „Материјал и ситан инвентар за наставу на 
Стоматологији, Поступак јавне набавке мале вредности  бр. 08-2016 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку добра „Материјал и ситан инвентар за наставу на 
Стоматологији, Поступак јавне набавке мале вредности  бр. 08-2016 или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку добра „Материјал и ситан инвентар за наставу на 
Стоматологији, Поступак јавне набавке мале вредности  бр. 08-2016 или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра „Материјал и ситан инвентар за 
наставу на Стоматологији, Поступак јавне набавке мале вредности  бр. 08-2016. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  
 
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача 
потписати уговор, понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, обавезама 
сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Рок плаћања је 45 дана, од дана испоруке добара, на основу испостављеног рачуна.  
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара и местао испоруке 
 
Испорука ће се вршити сукцесивно у периоду важења Уговора. Рок испоруке добара која 
су предмет ове јавне набавке најкасније у року од 14 дана од дана поруџбенице 
Наручиоца упућене факсом, електронском поштом или поштом. 
 
Место испоруке добара која су предмет ове јавне набавке је седиште Наручиоца ул. 
Светозара Марковића број 69, 34000 Крагујевац 
 
9.3. Захтев у погледу рока трајања за артикле за које је одређен рок трајања. 
 
Артикли за које је одређен, предвиђен рок трајања у време испоруке морају имати рок 
трајања најмање 50% од укупно предвиђеног рока трајања.  
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ. А КОЈИ СУ  ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Београд, Саве Саве Маковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs  
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs  и у Министарсву енергетике, 
развоја и заштите животне средине,Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs  
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарсву 
рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs  
 
Решење надлежног органа за обављање делатности – промет лекова и медицинских 
средстава могу се добити  у Министарству здравља РС. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Понуђач је дужан да у понуди достави:   
 
12.1. Бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за озбиљност понуде 
Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћена 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
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издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је минимум 60 дана од дана отварања понуда.   
 
Наручилац ће уновчити меницу дату из Понуду уколико: 

- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; 

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци; 

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из Конкурсне документације.  

 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива.   
 
12.2. Бланко сопствена меница као средство обезбеђења за добро извршење 
посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
посовне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
60 дана дужи од дана истека важења закљученог уговора. 
 
Начин подношења: приликом потписивања уговора. 
 
Висина: 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а. 
 
Наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз уговор ако изабрани понуђач не испуни 
своје уговорне обавезе.  
 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Факултета 
медицинских наука ул. Светозара Марковића бр.69, 34000 Крагујевац, преко email адресе 
zarko@medf.kg.ac.rs, или факсом 034/306-800 лок. 112 , тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде. 
  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
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у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ПОСТУПАК ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 08-2016. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у 5 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача у складу са чл. 93. Закона.  
 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижe понуђенe 
ценe по партији.   
 
 



51/124 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.08-2016 

„Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок трајања. У случају истог 
понуђеног рока трајања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио краћи рок испоруке. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемената критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок 
испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
 
18. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 
 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно подносилац пријаве, 
кандидат , односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора,односно 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем 
тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне 
набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисија. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
zarko@medf.kg.ac.rs , факсом на број 034/306-800 лок. 112, или препорученом пошиљком 
са повратницом на адресу „Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ул. 
Светозара Марковића 69. 34000 Крагујевац. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
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Став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда,а након истека рока из члана 149. став 3.,сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. У 
случају подношења захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели 
уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлука о признавању квалификације и 
одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења 
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из 
члана 36. став 1. тачка 3. овог закона.  

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из 
става 1. овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,када би 
задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора 
о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су 
несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Републичка 
комисија, на предлог наручиоца може дозволити наручиоцу да предузме активности из 
става 1. овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би 
задржавање активности у поступку јавне набавке ,односно у извршењу уговора о јавној 
набавци значајно угрозило интерес Републике Србије.  

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. 
став 2. овог закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења 
одлуке у поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из ст.2. и 3. 
овог члана и ако наручилац или Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи 
другачије. 

Ако наручилац сматра да постоје услови из става 3. овог члана, дужан је да одмах по 
пријему, без предходне провере, захтев за заштиту права и комплетну документацију из 
поступка јавне набавке достави Републичкој комисији са образложеним предлогом за 
доношење одлуке Републичке комисије. 

Ако су утврдили да су испуњени услови,Републичка комисија доноси решење којим усваја 
предлог наручиоца из става 5.овог члана у року од пет дана од дана пријема предлога и 
комплетне документације.  

Одлуку из става 2. овог члана ,наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и 
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права 
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

Одредбе овог закона сходно се примењују и на оквирни споразум. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног сппоразума, 
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана 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 у складу са чланом 40а овог закона.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео 
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пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за 
заштиту права од стране истог подносиоца захтева,у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или је могао знати приликом 
подношења предходног захтева.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.  

Таксе и трошкови поступка – Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на 
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 1) 60.000,00 динара у поступку 
јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда; 2) 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; 3) 
250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процења вредност већа од 120.000 000,00 динара; 4) 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; 5) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси 
након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није 
већи од 120.000 000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама; 6) 0,1% 
процењене вредности јавне набавке , односно понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор,ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000 000,00 динара; 7) 0,1% збира процењених вредности свих 
оспорених партија јавне набавке ,односно понуђене цене понуђача којима су додељени 
уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000 000,00 динара. Број жиро рачуна повериоца –примаоца: 840-
30678845-06 шифра плаћања налогом за пренос (253):шира плаћања налогом за уплату 
(153), позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: ЗЗП;назив наручиоца,број или 
ознака јавне набавке,поверилац- прималац: Буџет Републике Србије. 

Поступак заштите права регилисан је одредбама чл.138-167. Закона.  

 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона. 
 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из члана 113. става 1. понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 
због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремени захтев за 
заштиту права. 
 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор  о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у 
складу са чланом 113. став 3. ЗЈН. 
 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. 
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21. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 
 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Жарко 
Филиповић; mail: zarko@medf.kg.ac.rs 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр _______ од _______ .године, за јавну набавку „Материјал и ситан инвентар 
за наставу на Стоматологији“, јавна набавка мале вредности  бр. 08-2016 

 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА И УПУТСТВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, И САГЛАСНО ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
(Образац Структуре цена, из поглавља VI одељак 6), НУДИМО ДОБРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 
„МАТЕРИЈАЛ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА НАСТАВУ НА СТОМАТОЛОГИЈИ“ ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА: 
 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
 

р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач
/ каталошки 

број 

Прописани 
рок 

трајања 

Цена по 
јединици 
без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

ПАРТИЈА 1 

1. 

Амалгам - 2 класа, 
паковање 50 комада 
(проценат Ag најмање 
44,5%) 

Cavex / LK022 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 2 

1. 

Амалгам - 3 класа, 
паковање 50 комада 
(проценат Ag најмање 
44,5%) 

Cavex / LK023 
или 

одговарајући 
 

пак 3,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 3 

1. 
Композит А2 глеђна боја 
(1x4g) 

ivoclar vivaden 
/ 

 627233 
или 

одговарајући 

ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 4 

1. 
Композит А3 глеђна боја 
(1x4g) 

ivoclar 
vivadent /  
627234 

или 
одговарајући 

ком 2,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач
/ каталошки 

број 

Прописани 
рок 

трајања 

Цена по 
јединици 
без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

   

ПАРТИЈА 5 

1. 
Композит средње 
опакна боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7683 

или 
одговарајући 

ком 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 6 

1. 
Композит инцизална 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7687 

или 
одговарајући 

ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 7 

1. 
Композит А1  дентинска 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7689 

или 
одговарајући 

ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 8 

1. 
Композит А2  дентинска 
боја  (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7690 

или 
одговарајући 

ком 8,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 9 

1. 
Композит А3  дентинска 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7702 

или 
одговарајући 

ком 5,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач
/ каталошки 

број 

Прописани 
рок 

трајања 

Цена по 
јединици 
без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 10 

1. 
Композит Б1  дентинска 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7704 

или 
одговарајући 

ком 2,00  

 

   

          

ПАРТИЈА 11 

1. 
Композит Б2  дентинска 
боја (1x4g) 

Charizma opal 
Heraues / 
6603 7705 

или 
одговарајући 

ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 12 

1. 

Сет композита (5 x 4g GC 
Gradia Direct Anterior (A1, 
A2, A3, AO2, AO3), 2 x GC 
Gradia Direct Posterior (PA2, 
PA3) 1 x GC G-Bond bond + 
прибпор) 

Gradia Direct, 
GC / 890360 

или 
одговарајући 

сет 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 13 

1. 
Течни композит А1, 
паковање мин.2гр 

ivoclar 
vivadent / 

595953WW 
или 

одговарајући 

ком 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 14 

1. 
Течни композит А2, 
паковање мин.2 гр 

ivoclar 
vivadent / 

641360WW 
или 

одговарајући 

ком 1,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач
/ каталошки 

број 

Прописани 
рок 

трајања 

Цена по 
јединици 
без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 15 

1. 
Течни композит А3,5, 
паковање мин.2 гр 

Ivoclar 
vivadent / 

595980WW 
или 

одговарајући 

ком 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 16 

1. 
Течни композит Б1, 
паковање мин.2 гр 

ivoclar 
vivadent / 

641358WW 
или 

одговарајући 

ком 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 17 

1. 

ГЈЦ (прах и течност) 
FUJI II LC - почетно 
паковање (3 x 15 g 
праха: A2, A3, B3 & 2 x 
6.8 ml течности)  

GC / 900469 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 18 

1. 

ГЈЦ (прах и течност) 
FUJI VIII (1-1 паковање, 
15 g праха, 
6.8 ml течности) A2 

GC / 003245 
или 

одговарајући 
пак 3,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 19 

1. 

ГЈЦ (прах и течност) 
FUJI IX (1-1 паковање, 
15 g праха, 
6.8 ml течности) A3 

GC / 003264 
или 

одговарајући 
пак 7,00  

 

   

 



62/124 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.08-2016 

„Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 

 

р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач
/ каталошки 

број 

Прописани 
рок 

трајања 

Цена по 
јединици 
без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 20 

1. 

ГЈЦ (капсулирани) FUJI 
VIII (50 комада у 
паковању) A3 или 
одговарајући 

GC / 001864 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 21 

1. 

ГЈЦ (капсулирани) FUJI 
IX (50 комада у 
паковању) A2 или 
одговарајући  

GC / 003289 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 22 

1. 

ГЈЦ (капсулирани) FUJI 
IX (50 комада у 
паковању) A3 или 
одговарајући  

GC / 003290 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 23 

1. 

Цинк фосфатни 
цемент-нормовезујући, 
120g праха и 50ml 
течности 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 24 

1. 
Цинк фосфатни 
цемент-нормовезујући, 
ПРАХ, пак 100g 

HARVARD / 
7002201 

или 
одговарајући 

ком 3,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач
/ каталошки 

број 

Прописани 
рок 

трајања 

Цена по 
јединици 
без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 25 

1. 
Цинк фосфатни 
цемент-нормовезујући, 
ТЕЧНОСТ, 40ml 

HARVARD / 
7002300 

или 
одговарајући 

ком 3,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 26 

1. 
Цинк оксид еугенол 
цемент- (30 гр праха, 20 
мл уља)  

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 27 

1. 
Ортофосфорна 
киселина 37% (Eco-Etch 
2x2 g) 

ivoclar 
vivadent / 
IVI574151 

или 
одговарајући 

пак 15,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 28 

1. 
Полиакрилна киселина 
10%, мин.25 мл 

GC dentin 
condicioner / 

000120 
или 

одговарајући 

ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 29 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази Цинк-оксида са 
еугенолом – ПРАХ (14g) 

  ком 1,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач
/ каталошки 

број 

Прописани 
рок 

трајања 

Цена по 
јединици 
без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 30 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази Цинк-оксида са 
еугенолом – ТЕЧНОСТ 
(10ml) 

  ком 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 31 

1. 
Адхезив (Total Etch), 
паковање мин.3мл 

Opti bond solo 
plus - Kerr / 

29692 
или 

одговарајући 

ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 32 

1. 
Адхезив (Self Etch), 
паковање мин. 5 мл 

Opti bond all 
in one - Kerr / 

33381 E 
или 

одговарајући 

ком 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 33 

1. 
Четкице за адхезив, 
паковање 1/200 

Kerr 
Applicators / 

24680 
или 

одговарајући 

пак 4,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 34 

1. 

Препарат парафин 
алдехида за 
девитализацију пулпе 
зуба 

  ком 2,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 35 

1. 
Средство за 
девитализацију пулпе- 
Toxavit 2g 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 36 

1. 
Ca(OH)2  у облику пасте 
-  Calcipast, паковање 
мин 5g 

  ком 8,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 37 

1. 
Калцијум хидроксид- 
паста- Calcipulpe 1,7g 

  ком 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 38 

1. 

Канални антисептик - 
хлор фенол камфор 
ментол Difurid, паковање 
мин 20 мл 

  ком 4,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 39 

1. 
Гласјономер цемент у 
смоли- Ionosit (паковање 
1/20 x 0,33g) 

DMG /  REF 
209538 

или 
одговарајући 

пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 40 

1. 
Гласјономер цемент у 
смоли- Calcimol LC 

VOCO / REF 
1307 
или 

одговарајући 

ком 3,00  

 

   

 



66/124 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.08-2016 

„Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 

р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 41 

1. 
ГЈЦ - Алфагал Бејз, 18 
гр праха и 17,5 гр 
течности 

  пак 1,00  
 

   

          

ПАРТИЈА 42 

1. 

Препарат за 
привремено затварање 
кавитета, 40грама 
(Привремени испун- 
Provis) 

Favodent / 
601 
или 

одговарајући 

ком 10,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 43 

1. 
Папирни поени- 
величина 15-40 

  пак 15,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 44 

1. 
Папирни поени- 
величина 15 

  пак 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 45 

1. 
Папирни поени- 
величина 20 

  пак 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 46 

1. 
Папирни поени- 
величина 30 

  пак 2,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 47 

1. 
Папирни поени- 
величина 45-80 

  пак 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 48 

1. 
Гутаперка поени 
комплет величине 15-40 

  пак 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 49 

1. 
Ca(OH)2  у облику пасте 
-  Calxyd, паковање 2 x 
3,5g 

spofadental / 
4142120 

или 
одговарајући 

пак 10,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 50 

1. 

Антибиотска паста са 
метронидазолом за 
медикацију канала 
корена, мин 4гр 

  ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 51 

1. 

Паста за медикацију 
канала корена са 
антибиотиком и 
кортикостероидом, 
паковање мин 5гр 
Ledermix 

  ком 2,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 52 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази смоле, 
паковање мин. 15g (AH 
Plus Jet) 

Dentsply / 
60620115 

или 
одговарајући 

пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 53 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази smole (АН 26, 
без сребра) 

Dentsply / 
60621101 

или 
одговарајући 

пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 54 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази калцијум 
хидроксида- Acroseal  

  ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 55 

1. 

Паста за дефинитивно 
пуњење канала корена 
на бази МТА - MTA+ 
(паковање 3х0,14g 
праха + 1ml течности) 

  пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 56 

1. 
Биоактвни материјал за 
надокнаду дентина 
Biodentine 

  пак 1,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 57 

1. 
Средство за растварање 
гутаперке- Guttasolv 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 58 

1. 
Лубрикант за канал 
корена зуба- EDTA gel, 
пак. Мин. 6g  

DiaDent / 
2002-1100 

или 
одговарајући 

ком 3,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 59 

1. 
Eguia Coat, паковање 4 
мл лака и 25 апликатора 
за адхезив 

GC / 004379 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 
   

 

ПАРТИЈА 60 

1. 

Средство за 
дезинфекцију канала 
корена на бази фенола 
и камфора (Sitisan, 
раствор) 20ml 

  ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 61 

1. 

Kavipran, Средство за 
тоалтету кавитета и 
брушених зуба, пак.мин. 
30ml 

  ком 3,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 62 

1. 
Абразивне траке за 
полирање испуна 

3M / 1954 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 
   

 

ПАРТИЈА 63 

1. 

Ампутациона паста цинк 
оксида, 
параформалдехида, 
крезола и еугенола 
(Cisamp) 

  ком 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 64 

1. 
Jodoform прах, 
паковање 15 гр 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 65 

1. 

Ca(OH)2 у облику 
цемента (база и 
катализатор), паковање 
24 гр 

Life - Kerr / 
61769 
или 

одговарајући 

пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 66 

1. 
Зуби за болести зуба 
претклинику паковање 
1/28  

Frasaco / AG 
3 Z 28 

или 
одговарајући 

пак 10,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 67 

1. 
Држач за уста од гуме, 
екартер (1 паковање 2 
екартера исте величине) 

  пак 1,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 68 

1. 
Акрилатни зуби за 
претклиничку 
ендодонцију- зуб 26 

Frasaco / AG 
3 ZPUK 26 

или 
одговарајући 

пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 69 

1. 
Акрилатни зуби за 
претклиничку 
ендодонцију- зуб 46 

Frasaco / AG 
3 ZPUK 46 

или 
одговарајући 

Комад 20,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 70 

1. 

Kофердам за 
једнократну употребу 
OptraDam Plus 
(паковање 1/50 ком) 

ivoclar 
vivadent / 
627401 

или 
одговарајући 

пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 71 

1. 

Kофердам сет са 
клештима и рамом и 
квачицама (Fit-
Rubberdam Starter Kit no. 
II ) 

Hager Werken 
/ 355 338 

или 
одговарајући  

пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 72 

1. 
Артикулациони  
папир-облика траке 40 
микрона 

  пак 10,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 73 

1. 

Комплет 10 фиберглас  
коничних кочића ојачаних 
стакленим влакнима, у 3 
величине са одговарајућим 
сврдлима са препарацију 
канала корена 

  пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 74 

1. 

Самонагризајући 
композитни  
цемент за цементирање 
фиберглас кочића 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 75 

1. 

Цемент за привремено 
 цементирање круница, 
пак. база 35g,  
Катализатор 16g  

Cavex / 
CE090 

или 
одговарајући 

пак 4,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 76 

1. 

Конац за ретракцију 
гингиве 
 (нула), пак. минимум 
2.5m 

Sure Dent / 
SC 0 
или 

одговарајући 

пак 3,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 77 

1. 
Конац за ретракцију 
гингиве 
 (две нуле) 

Sure Dent / 
SC 00 
или 

одговарајући 

пак 3,00  
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каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 78 

1. 
Средство за ретракцију  
гингиве, 20ml 

  пак 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 79 

1. 

Отисна маса  
Адициони силикон 
(гушћа маса), пак. мин. 
260 ml 

DMG / REF 
909405 

или 
одговарајући 

пак 4,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 80 

1. 

Отисна маса  
Адициони силикон (ређа 
маса у патронима),  
пак. 2x50ml 

DMG / REF 
909716 

или 
одговарајући 

пак 4,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 81 

1. 
Адхезив за отисну масу 
за адициони силикон 

DMG / REF 
909394 

или 
одговарајући 

пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 82 

1. 

Глас-јономер  
цемент за цементирање 
фиксних надокнада FUJI 
I (прах и течност) 

GC / 003201 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 83 

1. Розе восак, пак. 500g   пак 22,00      
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број 
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рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 84 

1. 
Гумице за полирање  
керамике за колењак 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 85 

1. 
Бојтлрокови  
( црвени, плави, зелени, 
црни), Величина 45-80 

  пак 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 86 

1. 
Термопластична маса,  
пак. 15 штапића 

  пак 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 87 

1. 

Цинк оксид  
еугенол паста за отиске, 
пак. мин. 300g беле пасте, 
125 g браон пасте 

  пак 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 88 

1. 
Кондензациони 
 силикон гушћа маса – 
900ml 

  ком 6,00  
 

   

 
Кондензациони 
 силикон ређа маса – 
140ml 

 ком 6,00  
 

   

 
Кондензациони 
 силикон – катализатор 
60Mml 

 ком 6,00  
 

   

УКУПНО   
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без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 89 

1. Гипс, пак. 1kg  ТВРДИ   кг 15,00      

 

ПАРТИЈА 90 

1. 
Гипс, пак. 1kg  
 БЕЛИ-АЛАБАСТЕР 

  кг 15,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 91 

1. 
Восак за лепљење, 
 пак. мин. 6 штапића 

  пак 4,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 92 

1. 
Адапта фолије   0,6м 
пак. 1/100 

  пак 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 93 

1. 
Жица за кукице 0,7 
пак. мин. 3m 

  пак 4,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 94 

1. 
Жица за кукице 0,8 
пак. мин. 3m 

  пак 4,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 95 

1. 
Шелак базне плоче  
горње, 
 пак. 12 ком. 

  пак 4,00  
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без  
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са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 96 

1. 
Шелак базне плоче  
доње, 
 пак. 12 ком. 

  пак 4,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 97 

1. 

Воштани профили 
 за скелетирану протезу: 
вошт. проф. 0,5 за  
велику спојницу-горњу 
(10 или 12 ком/пак) 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 98 

1. 

Воштани профили  
за скелетирану протезу: 
вошт. проф. за  
подјезични лук (4х2mm, 
65g паковање) 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 99 

1. 

Воштани профили за  
скелетирану протезу: 
ретенциона мрежа 
горња (10 или 12 
ком/пак) 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 100 

1. 

Воштани профили за 
 скелетирану протезу : 
ретенциона мрежа доња 
(10 или 12 ком/пак) 

  пак 2,00  
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са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 101 

1. 

Воштани профили за  
скелетирану протезу : 
воштани профил за 
бонихард кукицу (10 или 
12 ком/пак) 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 102 

1. 

Воштани профили за 
 скелетирану протезу : 
вошт. проф за 
прстенасту кукицу (10 
или 12 ком/пак) 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 103 

1. 
Гарнитура зуба за горњу 
 вилицу за фантом 

  пак 7,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 104 

1. 
Кључ боја за керамику 
(VITA classical A1–D4) 

  пак 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 105 

1. Алгинат, пак. 453g   пак 30,00      

 

ПАРТИЈА 106 

1. 

 Материјал за израду 
привремених круница-
(прах+течност) GC 
Unifast III Intro Pack                            

GC / 003464 
или 

одговарајући 
пак 2,00  
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са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 107 

1. 

Аутополимеризујући 
акрилат за ливене 
надоградње-Палавит Г 
(прах 100g +течност 
80ml 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 108 

1. 

Материјал за 
надоградњу  
круничног дела зуба - 
Core-build up  (2x10g)                                                                                                           

  пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 109 

1. 
Сет за репарацију 
керамике 

Ultradent / 
1108 
или 

одговарајући 

пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 110 

1. 
Гнатолошки восак (за 
моделацију по Питер 
Томасу-4 боје) 

  пак 7,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 111 

1. 
Индикатори денталног 
плака у виду таблета 

  пак 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 112 

1. 
Индикатор каријеса 
Sable Seek Kit (4x1,2 ml) 

Ultradent / 233 
или 

одговарајући 
пак 1,00  
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ПДВ-а 
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са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 113 

1. 
Индикатор плака (гел, 
туба 40g или 36ml) 

GC / 004273 
или 

одговарајући 
ком 1,00  

 
   

 

ПАРТИЈА 114 

1. 

Индикатор за оцену 
количине и квалитета 
пљувачке (пак од 20 
тестова) 

GC / 720000 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 115 

1. 

Индикатор за оцену 
количине Streptococcus 
Mutanss-а у пљувачки 
(пак од 10 тестова) 

GC / 004504 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 116 

1. 

(Флуорогал форте) гел 
са високом 
концентрацијом флуора 
за локалну апликацију, 
паковање мин 30 гр 

  ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 117 

1. 

Раствор средње 
концентрације флуора 
2000 ppmF (Fluorogal) 
паковање мин. 250ml 

  ком 5,00  
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са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 118 

1. 

Паста за уклањање 
меких наслага и 
полирање зуба 
(Fluorogal pasta) 
паковање мин. 95g 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 119 

1. 

ГЈЦ (прах  и течност) 
FUJI TRIAGE  
(1-1 паковање, 15 g 
праха, 10 g течности, 
6 g средства Dentin 
Conditioner и прибор) 
БЕЛА БОЈА 

GC / 003296 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 120 

1. 

ГЈЦ (прах  и течност) 
FUJI TRIAGE  
(1-1 паковање, 15 g 
праха, 10 g течности, 
6 g средства Dentin 
Conditioner и прибор) 
РОЗЕ БОЈА 

GC / 003295 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 121 

1. 
Заливач фисура Conseal 
f 

SDI / 7850012 
или 

одговарајући 
ком 5,00  
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са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 122 

1. 
Средство за рану 
детекцију оралног 
карцинома - ViziLite Plus 

Zila / 650199 
или 

одговарајући 
пак 1,00  

 
   

 

ПАРТИЈА 123 

1. 
Хидрофилна газа 
10м Х 80 цм 

  ком 33,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 124 

1. 
Сорбацел (Surgicel) газа, 
 5x7 cm, пак. 1/15 

  пак 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 125 

1. 

Конац за шивење 3-0, 
Silk, 3/8○, 16мм, ▼, 
75cm, 12 комада по 
паковању 

  пак 8,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 126 

1. 

Конац за шивење 4-0, 
Silk, 3/8○, 19мм, ▼, 
75cm, 12 комада по 
паковању 

  пак 4,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 127 

1. 

конац за шивење силк 
5.0, 3/8○, 19мм, ▼, 
75cm, 12 комада по 
паковању 

  пак 1,00  

 

   

 



82/124 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.08-2016 

„Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 

р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  
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са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 128 

1. 

Конац за шивење, 
ресорптивни, 4-0, 3/8○, 
19мм, ▼, 75cm, 12 
комада по паковању 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 129 

1. 

Хируршки конци 4.0 
најлон, 3/8○, 19мм, ▼, 
75cm, 12 комада по 
паковању 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 130 

1. 
Хемофибрински сунђер, 
 пак. 1/20 

  пак 6,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 131 

1. 
Стерилни восак, 2,5g 
пак. 1/12 

  пак 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 132 

1. 
Хируршке капе- шарене 
(платнене) 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 133 

1. 
Компресе хируршке-
платнене (зелене) 80 х 
80 цм 

  ком 5,00  
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са 
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ПАРТИЈА 134 

1. Јодоформ штрајфна   пак 1,00      

 

ПАРТИЈА 135 

1. Alvogyl   пак 2,00      

 

ПАРТИЈА 136 

1. Четкице месингане   ком 10,00      

 

ПАРТИЈА 137 

1. 
Фолија за пакерицу (250 
мм ширина) 

  пак 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 138 

1. 
Индикатор трака за 
аутоклав 

  пак 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 139 

1. 
Уље за подмазивање 
W&H F1 спреј 

W&H/MD-400 
или 

одговарајући 
ком 6,00  

 
   

 

ПАРТИЈА 140 

1. 

Уље за подмазивање 
Аsistina - комплет  (W&H 
F1 Service Oil 500ml + 
W&H Cleaning Solution 
1000ml) 

W&H/MD-500 
+ W&H/MC-

1000 
или 

одговарајући 

пак 2,00  
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ПАРТИЈА 141 

1. 
Натријум хипохлорит 
3%, паковање 0,5 l 

  лит 12,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 142 

1. 
Паковање малих игала 
за карпулу, 26G, 1/100 

  пак 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 143 

1. 

Паковање великих игала 
за карпул за 
мандибуларну 
анестезију, 26G, 1/100 

  пак 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 144 

1. Ватеролне, 250 грама    пак 10,00      

 

ПАРТИЈА 145 

1. 
Сисаљке, паковање 100 
комада 

  пак 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 146 

1. 
Компресе за једнократну 
употребу, нестерилне, 
58х80cm 

 
 
  

ком 400,00  
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Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 147 

1. 
Површински анестетик - 
лидокаин хлорид  5%, 
30g. 

  пак 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 148 

1. 
Анестетик - лидокаин са 
адреналином , 50 
ампула/1 паковање 

  пак 15,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 149 

1. 
Анестезија-Артикаин 4% 
пак. 50 карпула 

  пак 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 150 

1. 
Борери за брушење 
 за демаркацију облика 
линија (црвени) - 0,14 

  ком 20,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 151 

1. 
Борери за брушење  
за демаркацију облика 
линија (зелени) - 0,14 

  ком 20,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 152 

1. 
Борери за брушење 
 за демаркацију облика 
полужлеб (црвени) - 0,14 

  ком 20,00  
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„Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 

р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 153 

1. 
Борери за брушење  
за демаркацију облика 
полужлеб (зелени) - 0,14 

  ком 20,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 154 

1. 
Борери за брушење 
 за демаркацију облика 
степеник (црвени) - 0,14 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 155 

1. 
Борери за брушење  
за демаркацију облика 
степеник (зелени) - 0,14 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 156 

1. 
Борери за брушење 
 јајоликог облика 

  ком 20,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 157 

1. 
Борери за брушење 
 оклузалне површине 
облика ромба 

  ком 20,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 158 

1. 

Борери за брушење 
 танки пламичасти за 
исецање контактне 
тачке (зелени) 

  ком 20,00  
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„Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 

р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 159 

1. 

Сврдла за турбину- 
дијамантска, 
пламичаста, величина 
10 (црвена/зелена) 

  ком 10,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 160 

1. 
Сврдла за турбину - 
дијамантска пламичаста 
(12) (црвена/зелена) 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 161 

1. 
Сврдла за турбину - 
дијамантска пламичаста 
(14) (црвена/зелена) 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 162 

1. 
Свдрла за турбину - 
дијамантска пламичаста 
(16) (црвена/зелена) 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 163 

1. 

Сврдла за турбину- 
дијамантска, 
пламичаста, величина 
18 (црвена/зелена) 

  ком 10,00  

 

   

 
 
 
 
 



88/124 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.08-2016 

„Материјал и ситан инвентар за наставу на Стоматологији“ 

р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 164 

1. 

Сврдла за турбину- 
дијамантска, 
пламичаста, величина 
20 (црвена/зелена) 

  ком 10,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 165 

1. 
Сврдла за турбину - 
дијамантска округла 
(вел.12) (црвена/зелена) 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 166 

1. 
Сврдла за турбину - 
дијамантска округла 
(вел.14) (црвена/зелена) 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 167 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска 
округла(вел.16) 
(црвена/зелена) 

  ком 10,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 168 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска фисурна 
(величина 12) 
(црвена/зелена) 

  ком 5,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 169 

1. 

Свдрла за турбину - 
дијамантска фисурна 
(величина 14) 
(црвена/зелена) 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 170 

1. 

Сврдла за турбину - 
дијамантска фирурна 
(величина 16) 
(црвена/зелена) 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 171 

1. 

Карбидна сврдла 
цилиндрична за сечење 
метала  (за 
турбину)Edenta 

  ком 10,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 172 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
10 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 173 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
12 

  ком 5,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 174 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
14 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 175 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
16 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 176 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
18 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 177 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
цилиндрична, величина 
20 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 178 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 10 

  ком 5,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 179 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 12 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 180 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 14 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 181 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 16 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 182 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 18 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 183 

1. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
конична, величина 20 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 184 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
10 

  ком 5,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 185 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
12 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 186 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
14 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 187 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
16 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 188 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
18 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 189 

1. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска, фисурна-
пламичаста, величина 
20 

  ком 5,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 190 

1. 
Сврдла за колењак- 
карбидна, округла, 
величина 10 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 191 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна округла 
(величина 12) 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 192 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна округла 
(величина 14) 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 193 

1. 
Сврдла за колењак  - 
карбидна округла 
(величина 16) 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 194 

1. 
Сврдла за колењак- 
карбидна, округла, 
величина 20 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 195 

1. 
Сврдла за колењак- 
карбидна, округла, 
величина 21 

  ком 10,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 196 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна фисурна 
конична(величина 12) 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 197 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна фисурна 
конична (величина 14) 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 198 

1. 
Сврдла за колењак - 
карбидна фисурна 
конична (величина 16) 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 199 

1. 
Сврдла за колењак 
обрнуто конична, 
величина 12 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 200 

1. 
Сврдла за колењак 
обрнуто конична, 
величина 16 

  ком 5,00  
 

   

   

ПАРТИЈА 201 

1. 
Сврдла за колењак 
обрнуто конична, 
величина 14 

  ком 5,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 202 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична округла, 
величина 12 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 203 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична округла, 
величина 14 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 204 

1. 
Сврдла за колењак 
челична округла, 
величина 16 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 205 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична фисурна, 
вличина 12 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 206 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична фисурна, 
величина 14 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 207 

1. 
Сврдла за колењак, 
челична фисурна, 
величина 16 

  ком 5,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 208 

1. 

Сврдла за колењак, 
челична 
обрнутоконична, 
величина 12 

  ком 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 209 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 10 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 210 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 12 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 211 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 14 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 212 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 16 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 213 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 18 

  ком 10,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 214 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 20 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 215 

1. 
Сврдла за ендодонцију- 
карбидна, округла, 
величина 21 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 216 

1. 
Дијамантска сврдла за 
 насадник цилинрдична 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 217 

1. 
Дијамантска сврдла за  
насадник округла 

  ком 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 218 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 18 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 219 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 20 

  ком 2,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 220 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 24 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 221 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 26 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 222 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник,  округла, 
Величина 28 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 223 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, Фисурна, 
Величина 16 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 224 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, Фисурна, 
Величина 18 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 225 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, Фисурна, 
Величина 21 

  ком 5,00  
 

   

 
 



99/124 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.08-2016 
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 226 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, Фисурна, 
Величина 26 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 227 

1. 
Карбидна сврдла за 
насадник, фисурна, 
Величина 28 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 228 

1. 
Каменчићи за колењак-
округли, величина 20 

  ком 20,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 229 

1. 
Каменчићи за колењак-
округли, величина 20 
(арканзас бели) 

  ком 20,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 230 

1. 
Каменчићи за колењак-
купасти, величина 20 
(арканзас бели) 

  ком 60,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 231 

1. 
Гумице за полирање 
(зелене) 

  ком 10,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 232 

1. Четкице за полирање   ком 30,00      

 

ПАРТИЈА 233 

1. 
Проширивачи- kerr, 
дужина 25 mm величина 
15-40 (троугао) 

  пак 15,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 234 

1. 

Ручни инструменти за 
обраду канала корена - 
K тип проширивачи 
комплет 15-40 (троугао) 

  пак 4,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 235 

1. 

Проширивачи- kerr, 
дужина,21 mm, 
величина 15-40 
(троугао) 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 236 

1. 

Ручни инструменти за 
обраду канала корена К 
тип проширивачи NiTi, 
величина 15-40 

  пак 3,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 237 

1. 
H- турпије- дужина 25 
mm,  величина 15-40  

  пак 3,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 238 

1. 

Ручни инструменти за 
обраду канала корена, 
H-тип турпија, комплет 
15-40 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 239 

1. 
H- турпије- дужина 16 
mm,  величина 15-40  

  пак 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 240 

1. 
F- турпије- дужина 25 
mm,  величина 15-40  

  пак 4,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 241 

1. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена К 
тип, флекси турпија  

  пак 4,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 242 

1. 
Милер игле- дужина 25 
mm (12 комада/пак) 

  пак 10,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 243 

1. 
Нерв игле комплет 25-40 
(10 комада/пак) 

  пак 5,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 244 

1. 
Лентуле комплет, 
величине 20-40 

  пак 20,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 245 

1. Лентуле- величина 15-40   пак 10,00      

 

ПАРТИЈА 246 

1. 
Машински проширивачи 
К тип, комплет 15-40 

  пак 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 247 

1. Интердентални кочићи   пак 4,00      

 

ПАРТИЈА 248 

1. 
PEESO- величина 1-6, 
дужина 28 mm 

  пак 4,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 249 

1. GATES- величина 1   пак 2,00      

 

ПАРТИЈА 250 

1. GATES- величина 2   пак 2,00      

 

ПАРТИЈА 251 

1. GATES- величина 3   пак 2,00      
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 252 

1. GATES- величина 4   пак 2,00      

 

ПАРТИЈА 253 

1. GATES- величина 5   пак 2,00      

 

ПАРТИЈА 254 

1. 
Reamers- величина 45-
80, дужина 25 mm   

  пак 4,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 255 

1. 
Матрице Ајвори 
премоларне, паковање 
12 комада 

  пак 8,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 256 

1. 
Матрице Ајвори за 
моларе, паковање 12 
комада 

  пак 8,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 257 

1. 
Матрице- целулоидне, 
ширина 7mm, 
100ком/пак 

  ком 5,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 258 

1. 
Зубни конац 
невоскирани 

  ком 6,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 259 

1. 

Коштани супституент 
Бовиног порекла пак 
0,5g (1-2мм 
греанулација) 

  пак 4,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 260 

1. 

Коштани супституент 
синтетског порекла 
(хидроксиапатит) пак 
1ccl (0,25-1мм 
греанулација) 

  пак 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 261 

1. 
Ресорптивна мембарана 
15х20mm 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 262 

1. 
Филмови за 
интраоралне рендген 
снимке (150ком/пак) 

Kodak D 
speed 
или 

одговарајући 

пак 5,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 263 

1. Држач матрице Ајвори 1   ком 10,00      

 

ПАРТИЈА 264 

1. Држач матрице Ајвори 2   ком 3,00      
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 265 

1. 
Држач матрице за 
5.класу 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 266 

1. 
Апликатор за ГЈЦ за 
марку GC 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 267 

1. 
Универзалне 
пародонталне кирете 

  ком 6,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 268 

1. Грејсијеве кирете   сет 1,00      

 

ПАРТИЈА 269 

1. Хируршки иглодржачи    ком 3,00      

 

ПАРТИЈА 270 

1. Хируршке пинцете мале   ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 271 

1. 
Хируршке пинцете 
средње 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 272 

1. Хируршке пинцете дуже   ком 1,00      
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 273 

1. Анатомске пинцете 20цм   ком 1,00      

 

ПАРТИЈА 274 

1. Мали криви пеани    ком 4,00      

 

ПАРТИЈА 275 

1. Држач за уста од гуме   ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 276 

1. 
Фријер распаторијум, 
мањи 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 277 

1. Шлемер полуга десна   ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 278 

1. Шлемер полуга лева   ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 279 

1. Екартери по Лангебеку    ком 4,00      

 

ПАРТИЈА 280 

1. Метална канила 3мм   ком 1,00      
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 281 

1. Метална канила 4мм   ком 1,00      

 

ПАРТИЈА 282 

1. 
Кашикасте кирете оштре 
уске  - 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 283 

1. 
Карпул бризгалице са 
могућношћу аспирације 

  ком 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 284 

1. 
Бајнова полуга за горњу 
вилицу 3,5 mm 

Carl Martin 
/559/2 
или 

одговарајући 

ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 285 

1. Апекс елеватори  десни   ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 286 

1. Апекс елеватори леви    ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 287 

1. Кријерове полуге  десна   ком 2,00      
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 288 

1. Кријерове полуге лева   ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 289 

1. 
Горња умњачна клешта 
– 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 290 

1. Доња умњачна клешта –   ком 1,00      

 

ПАРТИЈА 291 

1. Држач игли велики   ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 292 

1. Држач игли мали   ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 293 

1. 
Лиерова клешта за кост 
2мм 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 294 

1. 
Лиерова клешта за кост 
5мм 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 295 

1. 
Отварач уста по 
Хаистеру 

  ком 1,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 296 

1. 
Карпул шприц за 
интралигаментарну 
анестезију- Цитоџет 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 297 

1. Ткивне повијене маказе 

Carl Martin 
803/10.5 

или 
одговарајући 

ком 2,00  

 

   

 

ПАРТИЈА 298 

1. Маказе за конац   ком 2,00      

 

ПАРТИЈА 299 

1. Бахауси   ком 12,00      

 

ПАРТИЈА 300 

1. 
Коренска клешта горња 
грацилна 

Carl Martin 
151 1/2 

или 
одговарајући  

ком 1,00  

 

   

   

ПАРТИЈА 301 

1. Коренска клешта горња   ком 1,00      

 

ПАРТИЈА 302 

1. 
Коренска клешта доња 
грацилна 

  ком 1,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 303 

1. Коренска клешта доња   ком 1,00      

 

ПАРТИЈА 304 

1. 
Харниш кирета крива 
2мм 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 305 

1. 
Харниш кирета крива 
4мм 

  ком 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 306 

1. 
Горња инцизална 
клешта 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 307 

1. Доња инцизална клешта   ком 1,00      

 

ПАРТИЈА 308 

1. 
Бајнова полуга доња 
десна 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 309 

1. 
Бајнова полуга доња 
лева  

  ком 1,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 310 

1. Полуокругла клешта   ком 1,00      

 

ПАРТИЈА 311 

1. 
Ортометар сет- 3 
ортометра и 1 шестар у 
сету 

  Сет 2,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 312 

1. 
Соклоформер 
силиконски 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 313 

1. 
Кашика за отисак бр 3- 
за пун зубни низ, горња 
вилица (пластична) 

  ком 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 314 

1. 
Кашика за отисак бр 3-
за пун зубни низ, доња 
вилица (пластична) 

  ком 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 315 

1. 
 Кашика за отисак бр 2- 
за пун зубни низ, горња 
вилица (пластична) 

  ком 3,00  
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р.б. Назив артикла 
Карактер.   
артикла 

Јединица        
мере или 
паковање 

Кол. 
Произвођач/ 
каталошки 

број 

Прописани 
рок трајања 

Цена по 
јединици 

без ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

Укупно  
са 

ПДВ-ом 

 

ПАРТИЈА 316 

1. 
Кашика за отисак бр 2-
за пун зубни низ, доња 
вилица (пластична) 

  ком 3,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 317 

1. 
Трокраки шестар-
тродимензионални 

  ком 1,00  
 

   

 

ПАРТИЈА 318 

1. Бубрежњак, мањи   ком 1,00      
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Попуњава понуђач 

Рок и начин плаћања: 
(45 дана од дана испостављеног рачуна) је ______________________ 

 

Рок важења понуде: 
(минимум 60 дана од дана отварања понуда) ______________________ 

 

Рок испоруке 
 (максимално у року од 14 дана од дана поруџбенице Наручиоца) ______________________ 

 
 

Рок трајања понуђених партија за које је предвиђен рок трајања  
(најмање 50% од укупног предвиђеног рока трајања у време 
испоруке) 

Да          Не 
(заокружити) 

 
 

Место  испоруке:  
(седиште наручиоца) ______________________ 

 

 
 
Датум                                                                                                Понуђач 

                                      М. П.  
_____________________________                                                                               ________________________________ 
 
Напоменa:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за све понуђене партије 

 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА за набавку добара која су предмет јавне набавке и достављене 
Понуде, обухвата следеће: 
 

 Цену  са свим манипулативним трошковима. 
 Трошкове свих преузетих обавеза дефинисаним обрасцем Понуде. 
 Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(печат) 
 
 
 
 
 
        Потпис овлашћеног лица 
 
        _________________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр.124/12, 14/15, 68/15), а у складу са Извештајем о стручној оцени понуда Комисије за 
јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана _______ године закључује се следећи 
 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
„МАТЕРИЈАЛ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА НАСТАВУ НА СТОМАТОЛОГИЈИ“ 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 08-2016 
 
 

између:  
 
1. Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, улица Светозара Марковића 
број 69, матични број: 07345496, ПИБ: 101042779, рачуни број: 840-1226660-37 и 840-
1226660-19 код Управе за трезор – Филијала Крагујевац, који заступа Проф. др Предраг 
Чановић, декан (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 

и 
 

2.    _____________________________________________________________   
улица и број _____________________________________________________ 

      Место__________________, кога заступа директор _____________________ 
      број жиро-рачуна:______________________, ПИБ_______________________ 
      (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), са друге стране. 
 
3. 

Са подизвођачем/ подизвођачима 

 

 

 

Са заједничким понуђачем/ понуђачима 

 

 

 

( Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача) 
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Уговорне стране 
Члан 1. 

 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама («Службени 
гласник РС» број 124/12, 14/15, 68/15) и Ребаланса  плана набавки за 2016. годину број 01-
5566/3-2 од 19.05.2016. године, на основу Одлуке о покретању поступка  број 01- 7906 од 
14.07.2016. године и Позива за достављање понуда број 03-8801 од 30.08.2016. године, 
спровео поступак јавне набавке мале вредности 08-2016, набавка добра „Материјал и 
ситан инвентар за наставу на Стоматологији“. 
 
- да је ИЗВРШИЛАЦ ____________________________, доставио понуду број _______ од 
__.__.2016. године, заведену под бројем __________ од __.__.2016. године, која се налази 
у прилогу и саставни је део овог Уговора. 
- да Понуда број ______ од __-.__.2016. године од понуђача ____________________ у 
потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се налази у 
прилогу.; 
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (« Службени 
гласник РС»  бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број 01-______ од 
__.__.2016. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача 
__________________________ са седиштем у __________________, улица 
______________________________ 
(наведене констатације попуњава Наручилац)  
 

Предмет уговора  
Члан 2. 

 
Предмет уговора је купопродаја добара- партија под редним бројем 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ (попуњава Наручилац) у свему према Конкурсној 
документацији за јавну набавку бр. 08-2016 и понуди Извршиоца деловодни број 
Извршиоца ____, деловодни број Наручиоца ______ која чини саставни део овог Уговора. 
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Место и рок испоруке 

Члан 3. 
 

Уговорне стране су сагласне да Извршилац испоручи предмете уговора, без посебне 
накнаде, на адресу ул. Светозара Марковића број 69, 34000 Крагујевац 
 
Испорука ће се вршити сукцесивно у периоду важења Уговора од годину дана. Рок 
испоруке добара која су предмет ове јавне набавке најкасније у року од _____  дана од 
дана поруџбенице Наручиоца упућене факсом, електронском поштом или поштом. 
 

Обавеза испоруке 

 Члан 4. 
 

Извршилац је дужан да испоручи предмете Уговора, у свему према Понуди за јавну 
набавку мале вредности бр.08-2016, на основу Позива и Конкурсне документације 
објављене на интернет страни Портала управе за јавне набавке и интернет страници 
Факултета медицинских наука __________. године.  Предмети Уговора који се испоручују 
мора бити нови, без било каквих оштећења, производних недостатака и да заједно са 
пратећом документацијом као целином. 

Извршилац је дужан да два дана пре предвиђене и планиране испоруке предмета уговора 
о томе обавести Наручиоца, односно лице задужено за праћење реализације Уговора. 

Извршилац се обавезује да ће приликом испоруке предмета уговора који има органичен 
рок трајања, Наручиоцу испоручити партије са роком дужим од 50% од рока трајања који 
је прописан. Уколико је тај рок краћи од годину дана, Извршилац има обавезу да о томе 
писаним путем обавести Наручиоца и затражи сагласност за испоруку, у супротном 
испоручене партије Наручилац ће вратити у трошку Извршиоца. 
 
 
 

Вредност предмета уговора 
Члан 5. 

 
Укупна уговорена вредност за добра наведених у члану 2. Уговора износи: 
_________________ динара без ПДВ-а. 
 
Укупна уговорена вредност за добра наведених у члану 2. Уговора износи: 
_________________ динара са ПДВ-ом. 
 
У цену су урачунати предмети уговора, трошкови осигурања, остали трошкови, трошкови 
царињења, испоруке.  

Цена је фиксна и не може се мењати. 
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Обавеза Наручиоца да плати цену 

Члан 6. 
 

Наручилац се обавезује да плати цену у року од __ дана по испоруци предмета уговора, а 
на основу докумената који испостави Извршилац којима потврђује да је испоручио 
предмет Уговора.  
 

Рекламација 

Члан 7. 
 

Уколико се приликом пријема испоруке предмета уговора утврди да стварно стање 
примљеног предмета уговора по квалитету, квантитету и карактеристикама не одговара 
техничким захтевима из Конкурсне документације и спецификацији која је достављена у 
понуди, Наручилац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Извршиоцу 
најкасније у року од осам дана од дана пријема предмета уговора. 
 

Извршилац је дужан да испоручени предмет уговора замени новим у року од 5 дана од 
дана пријема Записника о недостацима, без додатних трошкова.  

 

Обезбеђење за извршење уговорних обавеза 

Члан 8. 

Као обезбеђење за испуњење обавеза у року, Извршилац ће Наручиоцу предати бланко 
сопствену меницу: прописно попуњену, потписану, оверену и код пословне банке 
регистровану, са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора исказане 
без ПДВ-а.  

Меницу са меничним овлашћењем, потврду о регистрацији менице и оверени картон 
депонованих потписа, Извршилац предаје Наручиоцу у моменту закључења Уговора.  

Наручилац ће активирати меницу ако  се Извршилац не предржава обавеза наведених у 
члану 4. и члану 7.  Уговора.   

                                                                   Члан 9. 

Овај Уговор сматра се закљученим од дана обостраног потписивања и  производи правно 
дејство годину дана од дана закључења. 

Ако се до истека рока важења овог Уговора не реализује укупна уговорена вредност из 
члана 5. остатак, односно преостала неискоришћена средства се по истеку Уговора неће 
реализовати, без последица на обе уговорне стране. 

                                                                    Члан 10. 

На све што није предвиђено овим уговором (одговорност за правне и материјалне 
недостатке робе, скривене мане, и др.) примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
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                                                                    Члан 11. 

У случају спора, уговорне стране су сагласне да исти мирно реше, а ако то није могуће 
уговарају надлежност суда у Крагујевцу. 

                                                                    Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 
3 (три). 
 
 
НАРУЧИЛАЦ                   ИЗВРШИЛАЦ 
       
________________________                                           ____________________________ 
Проф. др Предраг Чановић   
 
 
    
Напомена: 
 
- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. 
- Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну 
референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________  
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде како следи у табели: 
 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

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

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да само понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара „Материјал и ситан инвентар за 
наставу на Стоматологији“ број јавне набавкe 08-2016 поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РОКОВИМА ТРАЈАЊА 

 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као законски заступник дајем 
следећу: 
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  ____________________________________ (уписати назив понуђача) се 
обавезује да ће приликом испоруке партија по закљученом Уговору, које имају органичен 
рок трајања, Наручиоцу испоручити артикле чији ће рокови трајања бити дужи од 50% 
рока који је прописан.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
 
       М. П. 
           _______________________                                 
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XI  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 
 

Безпоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати НАРУЧИОЦУ 
средство финансијског обезбеђења – бланко сопствену меницу, као гаранцију за добро 
извршење посла. Такође, обавезујемо се да ћемо пре уручивања менице и меничног 
овлашћења извршити његову регистрацију у складу са одлуком НБС о ближим условима, 
садржину и начину вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник РС 56/11) и 
доставити потрврду о регистрацији. Сагласни смо да се, по захтеву НАРУЧИОЦА, издати 
инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун 
ИЗВРШИОЦА и то у случају да ИЗВРШИЛАЦ једнострано раскине уговор или значајно 
закасни са испуњењем уговорне обавезе. Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, 
приложимо и: 
 
1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат о стране банке код које се 
води рачун ИЗВРШИОЦА, на којој се јавно виде депоновани потписи и печат фирме 
ИЗВРШИОЦА, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере.  
 
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности ИЗВРШИОЦА, може поднети 
пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а у 
случају неиспуњења уговорених обавеза, значајног закашњења са квалитативним 
пријемом уговорених обавеза или једностраног раскида уговора.  
 
 
У __________________ 
дана________________г.                            М.П.   Понуђач 
                   

_____________________________ 
 
 

                 _____________________________ 
(Штампано име и презима овлашћеног лица) 

 
________________________ 

  (потпис овлашћеног лица)               
 

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а меница, овлашћење и картон депонованих 
потписа се достављају приликом потписивања уговора.                    
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XII  МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 

 
 
На основу Закона о меници ( „Сл. лист „ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл. лист СФРЈ бр. 
16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна 
повеља) издајемо: 
 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСТИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде 
 
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака: 
 
__________________________ 
(словна) (нумеричка) 
 
у складу са условима за учешће у јавној набавци мале вредности- добара бр. 08-2016: 
 
Овлашћујемо Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу као Наручиоца у 
поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____________ 
РСД без ПДВ-а, словима (_____________________________________________) што чини 
10% вредности понуде без ПДВ-а. 
 
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна: 
 
Текући рачун бр.  Код: 
 
Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Факултету медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу на текући рачун бр. 840-1226660-19  
 
Наручилац ће уновчити меницу дату из Понуду уколико: 
- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; 
- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци; 
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из Конкурсне документације.  
 
Напомена: Менично писмо – овлашћење издаје се на меморануму понуђача.  
 
 
Место и датум:                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача 
______________                                                    _______________________________ 
 
 

М.П 

 


