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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-1291 
од 11.02.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01-1292 од 
11.02.2014 године, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  

У отвореном поступку за јавну набавку 
 Зубарски потрошни материјал 

 
     ЈН бр.01-2014 

 
Конкурсна документација садржи: 
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I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке  4 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, рок извршења, место испоруке добара 

 
5 

 
IV 

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

 
28 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 32 

VI Образац понуде 43 

VII Модел уговора 78 

 VIII  Образац трошкова припреме понуде 82 

 IX  Образац изјаве о независној понуди 83 

 
X 

Образац изјаве о поштовању прописа о заштити животне 
средине, заштите на раду и запошљавању 

 
84 
 

XI Образац изјаве о роковима трајања понуђених артикала, 
партија којима је рок трајања ограничен 

85 

 
 

Укупан број страна конкурсне документације: 85 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац:     Факултет медицински наука Универзитетa у Крагујевцу 
Адреса:    Светозара Марковића број 69. 34000 Крагујевац 
Интернет страница   www.medf.kg.ac.rs 
Матични број:   07345496, 
ПИБ:     101042779, 
Рачуни број: 840-1226660-37 и 840-1226660-19 код Управе за трезор – 

Филијала Крагујевац 
 
2. Врста поступка јавне набавке 

 
Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/2012) и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
 

 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 01-2014 је набавка: 
 

- Зубарски потрошни материјал 

  
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
 
 
6. Контакт 
 
Лице за контакт: Владимир Вукадиновић 
тел. 034/306-800 лок. 227,  
моб. 069/877-67-03, 
Е - mail адреса:  vukadinovicv444@gmail.com  
Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са 
припремањем понуда није дозвољено телефонским путем.  
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. 01-2014 је набавка: 
 

- Зубарског потрошног материјала 

 

Назив и ознака из општег речника: 33141800 – Зубарски  потрошни материјал  

 
 
2.  Паритије  
 
Набавка је обликована у 283 партија.  
Сваки артикал представља посебну партију.  
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ. 

 
 

Bрој 
партије 

Назив 

Aртикла 
карактеристика Кол. ДА/НЕ 

 

1. 
Карбидна фреза за 

акрилат 
Зелене боје 6 ком  

 

2. 
Борери за брушење за 

демаркацију облика 
линија (црвени) 

 10ком  

 

3. 
Борери за брушење за 

демаркацију облика 
линија (зелени) 

 10ком  

 

 
4. 

Борери за брушење за 
демаркацију облика 
полужлеб (црвени) 

 10ком  

 

5. 
Борери за брушење за 

демаркацију облика 
полужлеб (зелени) 

 10ком  

 

6. 
Борери за брушење за 

демаркацију облика 
степеник (црвени) 

 5ком  

 

7. 
Борери за брушење за 

демаркацију облика 
степеник (зелени) 

 5ком  

 

8. 
Борери за брушење 

јајоликог облика 
 

 
10ком 

 

 

9. 
Борери за брушење 
оклузалне површине 

облика ромба 
већи 

 
10ком 

 

 

10. 
Борери за брушење танки 
пламичасти за исецање 

контактне тачке 
 10 ком  

 

11. 
Дијамантска сврдла за 
насадник цилинрдична 

 5 ком  

 

12. 
Дијамантска сврдла за 

насадник округла 
 5 ком  

 

13. 
Гумице за полирање 
керамике за колењак 

 5 ком  
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14. Бојтлрокови за колењак 
Величине 

(45-80) 
2 паковања од 

по 6 комада 
 

 

15. 
Интердентални 

пластични (провидни) 
кочићи 

Различитог 
промера 

15 паковања  

 

16. 
Интердентални дрвени   
кочићи, мањег промера 

 5 паковања  

 

17. 

Комплет транспарентних 
и металних матрица, и 

инструмента за 
постављање матрица 

SUPERMAT (Кerr) 
или одговарајући 

1 ком  

 

18. 
Комплет дражача 

матрица и 
транспарентних матрица 

HAWE LUCIFIX 
TRANSPARENT 
MATRIX (Kerr) 

или одговарајући 

1 ком  

 

19. Држач матрица Ајвори 1 
Нерђајући челик, 

inox 
20 ком  

 

20. Држач матрица Ајвори 2 
Нерђајући челик, 

inox 
30 ком  

 

21. 
Матрице (уже) дебљине 

0,03 мм 
Ivory 2 или 

одговорајући 

Премоларне:17 
паковања по 10 

ком; 
 

Моларне: 3 
паковања по 10 

ком 

 

 

22. Матрице за 4. Класу 
Целулоидне 

крунице 
4  комплета  

 

23. 
Држач матрице за  5. 

Класу 
 1 ком  

 

24. Матрице за  5. класу  20 ком  

 

25. 
Дискови за полирање 

(Различите финоће) са 
мандрелама 

(3М) или SHOFU 
или одговарајуће 

100 ком  

 

26. 
Aбразивне траке за 

полирање 
Различите 

финоће 
20 паковања 

под 150 комада 
 

 

27. 
Каменчићи за полирање 

композитних испуна 

Различите 
финоће и облика 

диска, лопте, 
купе, пламичасти 

70 ком  
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28. 
Металне абразивне траке 

за полирање 
 20 паковања  

 

 
29. 

Четкице за уклањање 
меких наслага 

 100 ком  

 

30. Гумице за полирање 
Беле, облика 
диска, лопте, 

купе, пламичасти 
30 комада  

 

31. Гумице за полирање 
Зелене облика 
диска, лопте, 

купе, пламичасти 
30 комада  

 

32. 
Сврдла за турбину- 
дијамантска округла 

величине 
12,14,16 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

33. 
Сврдла за турбину- 

дијамантска фисурна 
величине 
12,14,16 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

34. 
Сврдла за турбину- 

дијамантска пламичаста 
величине 
12,14,16 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

35. 
Сврдла за колењак- 
дијамантска округла 

величине 
12,14,16 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

36. 
Сврдла за колењак- 

дијамантска фисурна 
величине 
12,14,16 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

37. 
Сврдла за колењак- 

дијамантска пламичаста 
величине 
12,14,16 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

 
38. 

Сврдла за колењак- 
дијамантска 

обрнутоконична 
величине 12,14 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

39. 
Сврдла за колењак- 

карбидна округла 
величине 

12,14,16,18 
по 20 ком од 

сваке величине 
 

 

40. 
Сврдла за колењак- 
карбидна фисурна 

величине 
12,14,16 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

41. 
Сврдла за колењак- 

карбидна обрнутоконична 
величине 12,14 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

42. 
Сврдла за колењак- 

челична округла 
величине 

12,14,16,18 
по 20 ком од 

сваке величине 
 

 

43. 
Сврдла за колењак- 

челична фисурна 
величине 
12,14,16 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

44. 
Сврдла за колењак- 

челична обрнутоконична 
величине 12,14 

по 20 ком од 
сваке величине 

 

 

45. 
Гумице за полирање 

амалгама 

Црне, облика диска, 
лопте, купе, 
пламичасти 

60  ком  
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46. Полирери за амалгам различитог облика 10 ком  

 

47. 
Финирери за амалгам 

 

различитог облика и 
различите 

гранулације 
10 ком  

 

48. 
Каменчићи за амалгам 

 

различитог облика и 
различите 

гранулације 
10 ком  

 

49. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена – 

К тип проширивачи 
величина 15 – 40 

45 комплета од  
по 6 

инструмената 
 

 

 

50. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена – 

К тип проширивачи 

величина 45 – 80 
са стоперима 

40 комплета од 
по 6 

инструмената 
 

 

51. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена – 

К тип проширивачи 

величине 08 са 
стоперима 

20 инструмената  

 

52. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена – 

К тип проширивачи 

величине 10 са 
стоперима 

20 инструмената  

 

53. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена – 

К тип проширивачи 

величине 15 са 
стоперима 

20 инструмената  

 

54. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена – 

К тип турпије 
величина 15 – 40 

45 комплета од  
по 6 

инструмената 
 

 

55. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена – 

К тип турпије 

величина 45 – 80 
са стоперима 

20 комплета  

 

56. 

Ручни инструменти за 
обраду канала корена – 

H files  тип турпије 
(Hedstroem ) 

величине 15-40 
са стоперима 

25 комплета по 6 
инструмената 

 

 

57. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена K 

files–Флекси турпије 

величина 15 – 40 
са стоперима 

6 комплета 
 

 

 

58. 
Ручни инструменти за 
обраду канала корена –

Флекси турпије Ni-Ti 

величина 15 – 40 
са стоперима 

6 комплета 
 

 

 

59. Нерв игле Величине 1-6  65 комплета  

 

60. Miller igle величине 1-6  6 комплета  
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61. Машински проширивачи 
BioRace  или 
одговарајући 

5 комплета  

 

62. 
Машински проширивачи   

К тип 
величине 15 – 40 

са стоперима 
7 комплет  

 

63. 
Gliden Gates 

проширивачи улаза у 
канал корена 

величине (1-6) 
10 комплета од 
сваке величине 

 

 

64. Peeso проширивачи величине (1-6) 7 комплета  

 

65. Лентуле величина 15 – 40 
12 комплета по 
5 инструмената 

 

 

66. Лентуле величине 25 
40  комплета по 
5 инструмената 

 

 

67. Лентуле величина 30 25 комада  

 

68. 
Сврдла за колењак- 
карбидна округла 

(28mm) 

величине 
12,14,16 

по 15 комада од 
сваке величине 

 

 

69. 
Сврдла за колењак- 
карбидна фисурна 

(28mm) 

величине 
12,14,16 

по 15 комада од 
сваке величине 

 

 

70. 
Силиконска гумица за 
полирање акрилата 

Облика конуса 6 ком  

 

71. 
Борери за микроколењак 

округли 
различите 
величине 

10 комада 
 

 
 

72. Хируршке капе Различитих дезена 
5 кутија од 
50 комада 

 

 

73. Каљаче  
5  кутија од 
50 комада 

 

 

 
74. 

Средство за хируршко 
прање руку 

 
 5 литара  

 

75. 
Индикатори за суви 

стерилизатор 
 2 паковања  

 

 
76. 

Дезифицијенс за 
стоматолошке 
инструменте 

 30 литара  

 

77. Сисаљке  
75 пак од 
100 ком 

 

 

78. Ватеролне  
350 

паковања по 
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500 ком 
 

 
79. 

Компресе за једнократну 
употребу 

 
120 

паковања по 
40 ком 

 

 

 

80. Пластичне чаше 2dl 10000 ком  
 

 
81. 

Паковање великих игала 
за карпул за 

мандибуларну 
анестезију 

 
2 пак по 100 

ком 
 

 

82. 
Кашикасте кирете оштре 

уске 
 10 комада  

 

83. 
Карпул бризгалице са 

могућношћу аспирације 
 

3 комада 
 

 

 

84. 
Бајнове полуге за горњу 

вилицу 
Esculap, Carl Martin 
или одговарајуће 

8 комада  

 

85. 
 

Апекс елеватори – 
(леви и десни) 

Esculap, Carl Martin 
или одговарајуће 

4 ком 
левих 4 

ком 
десних 

 

 

86. 
 

Кријерове полуге – 
(лева и десна) 

Esculap, Carl Martin 
или одговарајуће 

3 ком 
левих и 3 

ком 
десних 

 

 

87. Екартери по Лангебеку –  5 комада  
 

88. Горња умњачна клешта – 
Esculap, Carl Martin 
или одговарајуће 

2 комада  
 

89. Доња умњачна клешта – 
Esculap, Carl Martin 
или одговарајуће 

2 комада  
 

90. Бубрежњаци већи –  10 комада  
 

91. Мали криви пеани – 
Esculap, Carl Martin 
или одговарајуће 

3 комада  
 

92. Полуокругла клешта  2 ком  
 

93. Права клешта  2 ком  
 

94. Клешта за сечење жице  2 ком  
 

95. 
Пластична кашика за 

узимање отиска (бр. 1) 
 6 ком  

 

96. Нонијус  6 ком  
 

97. Шестар (са две иглице)  2 ком  
 

98. Трокраки шестар  2 ком  
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99. 
Мрежа за симетрична 

мерења од плексигласа 
 2 ком  

 

100. 
Угломер и кефаломeтријски 

образац 
 6 ком  

 

101. Троугласти лењир  12 ком  
 

102. 
Касете за стерилизацију 

20х30 цм-, 
 5 ком  

 

103. 
Касете за стерилизацију 

20х10 цм- 
 3 ком  

 

104. Праве сонде 

Esculap ili martin 

или одговарајући 30 ком  

 

105. Држачи огледалаца 

Esculap ili martin 

или одговарајући 30 ком  

 

106. Стоматолошке пинцете 

Esculap ili martin 

или одговарајући 30 ком  

 

107. Екскаватори 

Esculap ili martin 

или одговарајући 

 

35 ком  

 

108. Шестице 

Esculap ili martin 

или одговарајући 30 ком  

 

109. Тацне за преглед 

Esculap ili martin 

или одговарајући 30 ком  

 

110. Стоматолошка огледалца  80 ком  
 

111. Заштитне наочаре  5 ком  
 

112. 
Пластични пиштољ за 

отисну масу 
 1 ком  

 

113. 
Kашика за отисак бр 2 -за 

пуни зубни низ-горња 
 1 ком  

 

114. 
Kашика за отисак бр 2 -за 

пуни зубни низ-доња 
 1 ком  

 

115. 
Kашика за отисак бр 2 -за 
безубе пацијенте –горња 

 1 ком  

 



Конкурсна документација за ЈН бр.01-2014 отворени поступак 

www.medf.kg.ac.rs  

   12/85 

116. 
Kашика за отисак бр 2 -за 
безубе пацијенте –доња 

 1 ком  

 

117. 
Kашика за отисак бр 3-за 

пуни зубни низ-горња 
 1 ком  

 

118. 
Kашика за отисак бр 3-за 

пуни зубни низ-доња 
 1 ком  

 

119. 
Kашика за отисак бр 3-за 
безубе пацијенте –горња 

 1 ком  

 

120. 
Kашика за отисак бр 3-за 
безубе пацијенте- доња 

 1 ком  

 

121. 
Kашика за отисак бр 4 -за 

пуни зубни низ-горња 
 2 ком  

 

122. 
Kашика за отисак бр 4 -за 

пуни зубни низ-доња 
 2 ком  

 

123. 
Kашика за отисак бр 4- за 
безубе пацијенте- доња 

 2 ком  

 

124. 
Kашика за отисак бр 4- за 
безубе пацијенте- горња 

 2 ком  

 

125. 
Kашика за отисак бр 5 -за 

пуни зубни низ-горња 
 2 ком  

 

126. 
Инструменти за 

моделовање композита 
Различитог 

облика 
6 ком  

 

127 
Инструменти за 

моделовање амалгама 
Различитог 

облика 
6 ком   

 

128. 
Kашика за отисак бр 5 -за 

пуни зубни низ-доња 
 2 ком  

 

129. 
Kашика за отисак бр 5- за 
безубе пацијенте- доња 

 2 ком  

 

130. 
Kашика за отисак бр 5- за 
безубе пацијенте- горња 

 2 ком  

 

131. 
Клешта за скидање 
привремених круна 

 2 ком  

 

132. 
Инструмент за скидање 

фиксних надокнада-облика 
полуге 

 2 ком  

 

133. 
Инструмент за скидање 

фиксних надокнада-
клацкалица 

 1 ком  

 

134. 
Танка шестица за паковање 
конца за ретракцију гингиве 

 2 ком  
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135. 
Инструмент за мерење 

дебљине метала 
 1 ком  

 

136. Силиконска шољица већа  2 ком  
 

137. Силиконска шољица мања  3 ком  
 

138. Кључ боја 
Ivoclar или 

одговарајући 
1 ком  

 

139. 
Метални прстен за 

отварање уста 
 3 ком  

 

140. Комплет дечијих клешта  
Asa dental S0110 
или одговарајући 

3 
комплета 

од 10 
клешта 

 

 

141 
Горња инцизална дечја 

клешта  
Carl Martin  

или одговарајући 
1 ком  

 

142 Доња моларна дечја клешта  
Carl Martin  

или одговарајући 
1 ком  

 

143 
Доња премоларна дечја 

клешта  
Carl Martin  

или одговарајући 
1 ком  

 

144. Српасти инструмент- велики 
Esculap или martin 
или одговарајући 

3 ком  

 

145. 

Endobox –алуминијумска 
касета за стерилизацију, са 

72 места за ендодонтске 
инструменте 

 5 комада  

 

146. 

Посуда за механичко 
чишћење и дезинфекцију 
ендо инструмената током 

рада. 

Са сунђером 8 комада  

 

147. Spreader величине 1-4 5 комплета  
 

148. Plugger величине 1-4 2 комплета  
 

149. 
Пластични екартери образа 

мањи и већи 
 по 5 ком  

 

150. 
Наставци за ултразвучно 

уклањање каменца 
различитог облика 

Компатибилни са 
Woodpacker  

апаратом 
5 ком  

 

151. 

Петријеве шоље- веће 

(подељенe на 3 дела )  30 ком  

 

152. 

Петријеве шоље- веће 

(подељенe по пола )  10 ком  
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153. 

Петријеве шоље- веће 

(неподељене )  10 ком  

 

154. 

Површински 
анестетик – 

лидокаин- хлорид 2% 
гел 

 2 ком  

 

155. 
Хидрофилна газа 

10м Х 80 цм 
 

30 
паковања 

 

 

156. 
Сорбацел (Surgicel) 

газа 
 

5 
паковања 

 

 

157. 
Конац за шивење 

Silk 3-0 
3/8, пресека троугла 5 кутија  

 

158. 
Анестезија артикаин 
4% са епинефрином 

1:200000 

Ubistesin или 
одговарајући 

5 кутија 
по 50 

комада 
 

 

159. 
Анестезија артикаин 
4% са епинефрином 

1:100000 

Ubistesin или 
одговарајући 

5 кутија 
по 50 

комада 
 

160. 
раствор  хлорхексидина 

(0.05%) 
 10 ком  

 

161. 
Вештачки заменик за 

кост 1g 
Bioss (geistlich) или 

одговарајући 
2 ком  

 

162. 
Мембрана за вођено 
регенерацију кости 20 

*20 

Вioguide (geistlich) или 
одговарајући 

2 ком  

 

163. 
Материјал за израду 
привремених круница 

 2 пак  

 

164. 
Цемент за привремено 
цементирање круница 

 2 пак  

 

165. 
Конац за ретракцију 

гингиве (нула) 
 2 пак  

 

166. 
Конац за ретракцију 
гингиве (две нуле) 

 2 пак  

 

167. Ретраргин  3 пак  
 

168. 
Отисна маса Адициони 
силикон( гушћа маса) 

 2 пак  

 

169. 
Отисна маса Адициони 
силикон( ређа маса у 

патронима) 
 2 пак  

 

170. Адхезив за отисну масу  1 пак  
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171. 
Аутополимеризујући 
акрилат за ливене 

надоградње 
 2пак  

 

172. 
Самонагризајући 

композитни цемент за 
цеменетирање 

 1 пак  

 

173. Core-build up А2 боја  1 пак  
 

174. 
Сет за репарацију 

керамике 
 1 комплет  

 

175. 

Глас-јономер цемент 
за цементирање 

фиксних надокнада- 
течност + прах 

 1 пак  

 

176. 
Цинк фосфатни 

цемент-нормовезујући 
 2 пак  

 

177. 
Артикулациони папир-

облика траке 40 
микрона 

 2 пак  

 

178. Сет привремених круна  1 пак  

 

179. 
Гутаперка за 

затварање кавитета 
 1 пак  

 

180. Розе восак  10 пак  
 

181. Термопластична маса  5 пак.  
 

182. 
Цинк оксид еугенол 

паста за отиске 
 1 пак  

 

183. 
Кондензациони 

силикон (гушћа и ређа 
маса) и катализатор 

 3 пак  

 

184. Восак за лепљење  1 пак  
 

185. 
Хладнополимеризујући 
акрилат   прах+течност 

 2 пак  

 

186. Адапта фолије   0,5мм  1 пак.  
 

187. Жица за кукице 0,7  
2 котура од по 

3 метра 
 

 

188. Жица за кукице 0,8  
2 котура од по 

3 метра 
 

 

189. 
Шелак базне плоче  
горње  од 12ком. 

 5 пак  

 

190. 
Шелак базне плоче  

доње   од 12ком. 
 5 пак  
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191. 

Воштани профили за 
скелетирану протезу : 

вошт. проф. 0,5 за  
велику спојницу-горњу 

 1 пак  

 

192. 

Воштани профили за 
скелетирану протезу : 

вошт. проф. за  
подјезични лук 

 
2 пак. 

 
 

 

193. 

Воштани профили за 
скелетирану протезу : 

-ретенциона мрежа 
горња 

 1 пак.  

 

194. 

Воштани профили за 
скелетирану протезу : 

-ретенциона 
мрежа доња 

 
2 пак. 

 
 

 

195. 

Воштани профили за 
скелетирану протезу : 

воштани профил за 
бонихард кукицу 

 1 пак.  

 

196. 

Воштани профили за 
скелетирану протезу : 

-вошт. проф за 
прстенасту кукицу 

 
1 пак. 

 
 

 

197. 

Композит – 

(у облику пасте) 

А1 

Састав:Methacrylate 

monomersPrepolymerised filler, 

Silica, and Fluoro-Alumino-Silicate 

Glass1Average Silica and Fluoro-

Alumino-Silicate Glass particle 

size: 0.85 microns77% by weight 

and 65% by volume или 

одговарајући 

 
 

5 ком  

 

198. 

Композит ( у облику 

пасте) транспарентна – 

инцизалних боја  

Састав:Methacrylate 

monomersPrepolymerised 

filler, Silica, and Fluoro-

Alumino-Silicate 

Glass1Average Silica and 

Fluoro-Alumino-Silicate 

Glass particle size: 0.85 

microns77% by weight 

and 65% by volume или 

3 ком  
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одговарајући 

 
 

199. 
Композит – 

(у облику пасте) 
А2 

Састав: 

Methacrylate monomers 

Prepolymerised filler, 

Silica, and Fluoro-

Alumino-Silicate Glass1 

Average Silica and 

Fluoro-Alumino-Silicate 

Glass particle size: 0.85 

microns 

77% by weight and 65% 

by volume или 

одговарајући 

5 ком  

 

200. 

Композит –  

(у облику пасте) 

 А3 

Састав: 

Methacrylate monomers 

Prepolymerised filler, 

Silica, and Fluoro-

Alumino-Silicate Glass1 

Average Silica and 

Fluoro-Alumino-Silicate 

Glass particle size: 0.85 

microns 

77% by weight and 65% 

by volume или 

одговарајући 

5 ком  

 

201. 
Композит – 

(у облику пасте) 
В2 

Састав:Methacrylate 

monomersPrepolymerised 

filler, Silica, and Fluoro-

Alumino-Silicate 

Glass1Average Silica and 

Fluoro-Alumino-Silicate 

Glass particle size: 0.85 

microns 

5 ком  
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77% by weight and 65% 

by volume или 

одговарајући 

 

202. 

Композит A1  

(у облику пасте) - 

Састав: 

BIS-GMA  sa 58 % punila 

i to: 

• barijumovog -

aluminjskog stakla (0,02–

2 mikrona) 

• visoko dispenziran silicij 

(0,02–0,07 mikrona или 

одговарајући 

10 ком  

 

203. 

Композит A2  

(у облику пасте) - 

Састав: 

BIS-GMA  sa 58 % punila 

i to: 

• barijumovog -

aluminjskog stakla (0,02–

2 mikrona) 

• visoko dispenziran silicij 

(0,02–0,07 mikrona) или 

одговарајући 

10 ком  

 

204. 

Композит A3  

(у облику пасте) - 

Састав: 

BIS-GMA  sa 58 % punila 

i to: 

• barijumovog -

aluminjskog stakla (0,02–

2 mikrona) 

• visoko dispenziran silicij 

(0,02–0,07 mikrona) или 

одговарајући 

10 ком  

 

205. 

Композит B1 (у облику 

пасте)  - 

Састав:BIS-GMA  sa 58 % 

punila i to:• barijumovog -

aluminjskog stakla (0,02–2 

mikrona)• visoko dispenziran 

4 ком  
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silicij (0,02–0,07 mikrona) 

или одговарајући 

 

206. 

Композит- tuba  А1  

(у облику пасте) 

Universalni  Mikrohibridni 

komposit  5g 6 ком  

 

207. 

Композит tuba А2 -  

(у облику пасте) 

Universalni  Mikrohibridni 

komposit  5g 6 ком  

 

208. 

Композит tuba А3 -  

(у облику пасте) 

Universalni  Mikrohibridni 

komposit  5g 6 ком  

 

209. 

Композит tuba  B1 - (у 

облику пасте) 

Universalni  Mikrohibridni 

komposit  5g 4 ком  

 

210. 

Комплет 10 фиберглас 

коничних кочића 

ојачаних стакленим 

влакнима, у 3 величине 

са одговарајућим 

сврдлима ѕа препарацију 

канала корена 

Еasy glass post refill 

(Spofa Dental) или 

одговарајући 
1 комплет  

 

211. 

Самонагризајући 

композитни цемент за 

цементирање фиберглас 

кочића 

Maxcem Elite (Spofa 

Dental) или одговарајући 1 ком  

 

212. 

Материјал за 

надоградњу круничног 

дела зуба 

Easy Core (Spofa Dental) 

или одговарајући 1 ком  

 

213. 

Глас-јономер цемет(прах 

и течност) 
FUJI II или одговарајући 

4 ком  

 

214. 

Глас-јономер цемет за 

испуне на предњим 

зубима(прах и течност) 

FUJI VIII или 

одговарајући 4 ком  

 

215. 

Глас-јономер цемет за 

испуне на бочним зубима 

(прах и течност) 

FUJI IX или  

Одговарајући 
4 ком  



Конкурсна документација за ЈН бр.01-2014 отворени поступак 

www.medf.kg.ac.rs  

   20/85 

 

 

 

216. 

Глас-јономер цемет за 

заливање фисура (прах и 

течност) 

FUJI TRIAGE white 

или одговарајући 5 ком  

 

217. 

Глас-јономер цемет за 

испуне на бочним зубима 

(капсулирани) 

FUJI IX или одговарајући 100 
капсула 

 

 

218. 

Глас-јономер цемет за 

испуне на предњим 

зубима (капсулирани) 

FUJI VIII или 

одговарајући 
100 

капсула 
 

 

219. 
Заштитни лак за ГЈЦ- 

GC Fuji coat LC или 

одговарајући 1 ком  

 

220. 

Цинк оксид еугенол 

цемент 
Прах и течност 

10 ком  

 

221. 

Сретство за тоалету 

кавитета 

Кавипран или 

одговарајући 6 ком  

 

222. 

Канални антисептик 

(раствор хлор-фенол 

камфора) 

дифурид или 

одговарајући 8 ком  

 

223. 

Паста за уклањање 

меких наслага са 

флуором 
 25 ком  

 

224. 
паста за уклањање 
меких наслага без 

флуора 
 20 ком  

 

225. 
Конац за чишћење зуба 

без воска 
 2 комада  

 

226. Заливачи (GJC) 20 ком  
 

227. Заливачи (композитни) 25 ком  
 

228. 
Ca(OH)2 у облику пасте 

за лечење добоког 
 25 ком  
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каријеса 

 

229. 

Тврдовезујући  Ca(OH)2 у 

облику цемента 

Life, Dycal или 

одговарајући 10 ком  

 

230. 
Течни композит А1 

Састав: 

Fluoro-Alumino Silicate 

Glass (amorphous) 

Di-2-

Methacryloyloxyethyl 

2,2,4-

trimethylhexamethylene 

dicarbamate  

Silica 

Triethyleneglycol 

dimethacrylate 

или одговарајући 

2 ком  

 

231. 
Течни композит А2 

Састав: 

Fluoro-Alumino Silicate 

Glass (amorphous) 

Di-2-

Methacryloyloxyethyl 

2,2,4-

trimethylhexamethylene 

dicarbamate  

Silica 

Triethyleneglycol 

dimethacrylate 

или одговарајући 

 

2 ком  

 

232. 
Течни композит А3 

Састав: 

Fluoro-Alumino Silicate 

Glass (amorphous) 

Di-2-

Methacryloyloxyethyl 

2 ком  
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2,2,4-

trimethylhexamethylene 

dicarbamate  

Silica 

Triethyleneglycol 

dimethacrylate 

или одговарајући 

 

233. 
Течни композит А1- 

Састав: 

Monomeri metakrilata 

(UDMA, EBADMA) i 

sadržava otprilike 65 % 

mase, odnosno 41 % 

volumnogudjela 

anorganskih punila poput 

Ba-Al-F silikatnog stakla, 

YbF3 i SiO2. Veličina 

čestica punila je od 0,02 

μm do 5 μm.  или 

одговарајући 

2 ком  

 

234. 
Течни композит А2- 

Састав: 

Monomeri metakrilata 

(UDMA, EBADMA) i 

sadržava otprilike 65 % 

mase, odnosno 41 % 

volumnog 

udjela anorganskih punila 

poput Ba-Al-F silikatnog 

stakla, YbF3 i SiO2. 

Veličina čestica punila je 

od 0,02 μm do 5 μm.  или 

одговарајући 

3 ком  

 

235. 
Течни композит А3 - 

Састав: 

Monomeri metakrilata 

(UDMA, EBADMA) i 

sadržava otprilike 65 % 

mase, odnosno 41 % 

3 ком  
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volumnog 

udjela anorganskih punila 

poput Ba-Al-F silikatnog 

stakla, YbF3 i SiO2. 

Veličina čestica punila je 

od 0,02 μm do 5 μm.  или 

одговарајући 

 

236 

течност за испирање 

уста са флуором 

Fluorogal или 

одговарајући 25 ком  

 

237. Хидроген 30%  6 литра  
 

238. 
Површински анестетик 

у спреју 
 5ком.  

 

239. 

Средство за 

девитализацију зуба-

paraform aldehid u pasti 

Toxavit или одговарајући 
7 ком.  

 

240. Анестетик 
Лидокаин са 
адреналином 

10 кутија 
по 50  

ампула 
 

 

241. Физиолошки раствор 0.5l 25 ком  
 

242. 
Генцијана виолет, 

раствор 
 2 х 50 мл  

 

243. Ампутациона паста Трисан или одговарајућа 5 ком  
 

244. 
Казеин фосфо пептид- 

аморфни калцијум 
фосфат 

GC Tooth mousse или 

одговарајући 2 ком  

 

245. Јодоформ прах  3 ком  
 

246. 
Канални антисептик 

solution Chlumski 

Ситисан или 

одговарајући 3 ком  

 

247. Вазелин 50 мл  2 ком  
 

248. Индикатор каријеса- 
Sable Seek Mini SET-

ULTRADENT или 
одговарајући 

1 ком  

 

249. 
Фолије за апарат за 

фолије 
Дебљина 1мм 

30 ком  

 

250. Фолије за апарат за Дебљина 2мм 
30 ком  



Конкурсна документација за ЈН бр.01-2014 отворени поступак 

www.medf.kg.ac.rs  

   24/85 

фолије 

 

251. 
Препарати за 
избељивање 

депулписаних зуба 

Opalescence Endo set 
или одговарајући 

2 ком  

 

252. 

Препарати за 
избељивање виталних 

зуба 
 

Opalescence Boost set 
или одговарајући 

2 ком  

 

253. 
Гутаперка поени 
(величине 15-40) 

 
20 

комплета 
 

 

254. 
Гутаперка поени 
(величине 45-80) 

 
10 

комплета 
 

 

255. 
Папирни поени 

(величине 15-40) 
 

25 
комплета 

 

 

256. 
Папирни поени 

(величине 45-80) 
 

5 
комплета 

 

 

257. 

Калцијум хидроксид 
суспензија за 

медикацију канала 
корена 

Endocal (septodont) или 

одговарајући 3 комада  

 

258. 

Калцијум хидроксид 
суспензија за 

медикацију канала 
корена- привремено 

ендо пуњење 
 

UltraCal XS 1.2ml - или 

одговарајући 2 комада  

 

259. Канални лубрикант 

Glyde File Syringe , 

Canal plus (septodont) 

или одговарајући 
4 комада  

 

260. 
Натријум-хипохлорит 

(5% раствор) 
 5 l  

 

261. 
Препарат EDTA (17-18% 

раствор или гел) за 
ендодонцију 

 
30 ml или 

1 
паковање 

 

 

262. 

Паста за дефинитивно 

пуњење канала корена 

на  бази калцијум 

хидроксида 

Acroseal паста  

(septodont) или 

одговарајући 
2 комада  

 

263. Паста за ендо пуњење Apexit Plus или 1 комада  
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6g 

 

одговарајућа 

 

264. 

Средство на бази цинк 

оксид еугенола за пуњење 

канала корена -прах и 

течност 

Endometason или 

одговарајућа 2 комада  

 

265. 

паста за пуњење канала 

корена 

Састав: 

Прах:Bismuth oxide, 

Methenamine, Silver, 

Titanium dioxide 

Течност: Epoxy 

1 комада  

 

266. 

Сет за пуњење канала 

корена предњих зуба 

топлом гутаперком 

 

Thermafil Anterior Kit A20 

или одговарајући 1 комада  

 

267. 

Сет за пуњење канала 

корена бочних зуба 

топлом гутаперком 

Thermafil Posterior Kit 

A20 или одговарајући 1 комада  

0 

268. 

Јодоформ паста за 

пуњење канала корена  2 комада  

0 

269. 

Амалгам 

(једноповршински)  

6 пак. по 

50 

капсула 
 

0 

270. 

Амалгам 

(двоповршински)  

8 пак. По 

50 

капсула 
 

0 

271. 

Амалгам 

(троповршински)  

6 пак. По 

50 

капсула 
 

0 

272. 

Ортофосфорна 

киселина 6 g  
15 ком 
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0 

273. 

Адхезиви са 

апликаторима 

(Optibond solo plus- 

KERR) или 

одговарајући 

4 ком 
 

0 

274. 
Полиакрилна киселина 

(Dentin condicioner Fuji 

plus) или одговарајућа 
3 ком 

 

0 

275. 

Глас јономер цемент у 

смоли 

Jonosit, jonosil или 

одговарајући 
5 ком 

 

0 

276. 

Калцијум хидроксид у 

смоли 

Calcimol LC или 

одговарајући 
4 ком 

 

 

277. 

Апарата за скидање 

зубног каменца 
 Woodpecker или одговарајући 1 ком 

 

 

278. 

Горња вилица за 
фантом са зубима 

на шрафљење 
 

 
 

7 ком  

  

279. 
Гумене образине 

за фантом 
 5 ком  

  

280. 

Акрилни зуби за 
фантом за горњу 

вилицу на 
шрафљење 

 
14 

гарнитура 
 

  

281. 
Акрилатни модели зуба 

за ендодонцију – 
секутићи 

 50 ком  

  

282. 

Акрилатни модели зуба за 
ендодонцију – комплет 
(секутићи , премолар, 

молар) 

 6 комплета  

283. Амбу балон  1 ком  

 
 
- Место испоруке добара која су предмет ове јавне набавке су у просторијама наручиоца у 
Крагујевцу у улици Змај Јовина бр. 32. Крагујевац трећи спрат.  
 
- Рок испоруке добара која су предмет ове јавне набавке, за партије бр 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 

156, 160, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 227, 228, 

230, 231, 253, 255, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 282, не може бити дужи 
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од 8 дана од дана потписивања Уговора,  док је за преостале партије рок испоруке 10 

дана по позиву упућен факсом, електронском поштом, а најкасније до 15. августа 2014. 

године. Уколико је рок испоруке дужи од траженог рока  понуда ће бити одбијена.  

 
- Понуђач уз понуду доставља каталог, проспект или спецификацију за понуђене артикле, 
партије чиме доказује испуњавање тражених карактеристика. 
 
- Упутство за употребу и одржавање предмета набавке доставља се на српском или 
енглеском језику, a којe иначе чини саставни део понуђеног артикла приликом закључења 
уговора.  
 
- Квалитет – добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета 
задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане Конкурсном 
документацијом. 
 

- Гаранција – Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара. 
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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 

 
 

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

Бр. УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

 
Да је понуђач 
регистрован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући 
регистар. 

 

 
Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда. 

2. 

Понуђач 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. 

 
Доказ за правно лице:  
 

 Извод из казнене евиденције, односно 
уверењe основног, вишег 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;  
 

 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;  
 

 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 
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заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих. 
 
Доказ за предузетнике: 
-Извод из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
 
Доказ за физичка лица: 
-Извод из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело 
преваре(захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 

3. 

 
Да понуђачу није 
изречена мера забране 
обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања позива 
за подношење понуда. 

 
Доказ за правно лице:  
-Потврде привредног и прекршајног суда да му 
није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврдe Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано да 
му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуда; 
 
Доказ за предузетника:  
-Потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања делатности или потврдe 
Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано да му је као привредном 
субјекту изречена мера забране обављања 
делатности која је на снази у време објаве позива 
за подношење понуда; 

  
Доказ за физичка лица: 
-Потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања одређених послова. 

4. 

Да је понуђач измирио 
доспеле порезе, 
доприносе и друге 
јавне дажбине у 
складу са прописима 

 
Доказ за правно лице / предузетнике / физичка 
лица: 
Уверења Пореске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирио доспеле порезе и 
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Републике Србије или 
стране државе када 
има седиште на њеној 
територији. 
 

доприносе, и уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода, или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације, не старија од два месеца 
пре отварања понуде.  
 
Овај доказ морају имати сви понуђачи било да 
су правна лица или предузетници. 

 
 
 
 
 

5. 

 
Да понуђач има важећу 
дозволу надлежног 
органа за обављање 
делатности која је 
предмет јавне набавке, 
ако је таква дозвола 
предвиђена посебним 
прописом. 
 
 
 
 

 
Важећа дозвола за обављање одговарајуће 
делатности  - промет лекова и медицинских 

средстава, издате од стране надлежних органа, 
односно Министарства здравља РС. 

 

 
 
2. ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА  
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чл. 77. Закона, који су наведени у табели, понуђач може да доказује достављањем 
неоврених копија. 
 

За испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке за тачку 
5. наведену у табели потребно је уз понуду доставити неоверену копију Дозволе, Решења 
за стављање у промет предмета набавке издате од стране надлежног органа.  
 
Докази из тачака 2. и 4. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. 
 
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
  
Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе 
за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача - понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове за чл.75 ст.1 тач. 1. до 4. а доказ из члана 
75. ст. 1 тач. 5. Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача коме је поверено  
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. Закона, а 
доказ из члана 75. ст. 1 тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
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 
УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 69, 34000 КРАГУЈЕВАЦ,  

са назнаком: „ Понуда за јавну набавку Зубарски потрошни материјал“ за      
Партије 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

ЈН бр. 01-2014 – НЕ ОТВАРАТИ  
                          
  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
04.04.2014. године  до 10:00 часова. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се 04.04.2014. године у 13:00 часова, у просторијама 
Наручиоца у улици Светозара Марковића број 69. 34000 Крагујевац, у сали број 44. 
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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. 
 
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 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и час пријема 
понуде.  
 
 

3. Понуда мора да садржи: 
  
3.1. ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА, A 
НАВЕДЕНИХ У ПОГЛАВЉУ IV,  
 
3.2. ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ( Образац  Понуде, поглавље VI, образац структуре цене поглавље 
VI тачка 6) 
 
3.3. ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ МОДЕЛ УГОВОРА (Образац Модел 
уговора, поглавље VII) 
  
3.4. ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 
ПОНУДИ, (Образац Изјаве о независној понуди, поглавље IX) 
 
3.5. ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ НА РАДУ И ЗАПОШЉАВАЊУ (Образац Изјаве, поглавље X) 
 
3.6. ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РОКОВИМА 
ТРАЈАЊА ПОНУЂЕНИХ АРТИКАЛА КОЈИМА ЈЕ РОК ТРАЈАЊА ОГРАНИЧЕН (Образац 
изјаве, поглавље XI ) 

3.7. КАТАЛОГ, ПРОСПЕКТ ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИЈУ ЗА ПОНУЂЕНЕ АРТИКЛЕ, ПАРТИЈЕ 
ЧИМЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИТИКА  

3.8. БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ. 

 
 
4. ПАРТИЈЕ  
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуђач је дужан да у 
понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређене партије.  
Понуда мора да обухвата најмање једну партију. 
 
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
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Докази из члана 75. Закона, у случају да пониђач поднесе понуду за две или више 
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за све партије.  
 
 

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
 
6. 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 – „Зубарски потрошни материјал“ ЈН  бр. 01-2014 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку – „Зубарски потрошни материјал“ ЈН бр. 01-2014 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку – „Зубарски потрошни материјал“ ЈН бр. 01-2014 - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – „Зубарски потрошни материјал“ ЈН бр. 
01-2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

 
 
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VI ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 
 

8. 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. 

 
 
 
9. 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. 

 
 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана, по пријему фактуре оверене од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, на основу документа који испоставља Понуђач, а којим је 
потврђена испорука добара.  
   
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
10.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 
 
Рок испоруке добара која су предмет ове јавне набавке, за партије бр 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 160, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 227, 228, 
230, 231, 253, 255, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 282, не може бити дужи 
од 8 дана од дана потписивања Уговора,  док је за преостале партије рок испоруке 10 
дана по позиву упућен факсом, електронском поштом, а најкасније до 15. августа 2014. 
године. Уколико је рок испоруке дужи од траженог рока  понуда ће бити одбијена.  

 
10.3. 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 половину рока од укупно предвиђеног рока трајања.  
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10.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде је 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. 
 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
10.5. Записник о квалитативном и квантитативном пријему предмета уговора 
 
Записник о квалитативном и квантитативном пријему предмета уговора саставља се по 
испоруци артикла које чине предмет уговора. 
 
Записником о квалитативном и квантитативном пријему предмета уговора констатује се 
да је извршена испорука у складу са техничком спецификацијом, а потписује га 
овлашћено лице Понуђача и Наручиоца. 

 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
У цену добара урачунати трошкове царињења, осигурања, транспорта и испоруке 
предмета набавке. 

 
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. 
 

12. 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, Министарство 
финансија. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

Сагласност да правни субјект може да врши промет извора јонизујућег зрачења и да 
сервисира уређаје са изворима јонизујућег зрачења у медицинске сврхе издаје Агенција 
за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. 

 
 
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Понуђач је дужан да у понуди достави:   
 
13.1. 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 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 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.   

 
13.2. 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 30 дана дужи од дана коначне испоруке предмета 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.  
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

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

 
15. 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 
vukadinovicv444@gmail.com или факсом 034/306-800 лок. 224, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет 
дана пре истека рока за подношење понуде. 

  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
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, ЈН бр. 01-2014. 

 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
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. 
 
16. 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 
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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.  

 
 
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла . Бланко сопствена меница за добро 
извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора, 30 дана дужи од 
дана коначне испоруке објекта предмета уговора. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење 
посла мора да се продужи.Меницу изабрани понуђач предаје наручиоцу истовремено са 
закључењем уговора. У случају да Понуђач не изврши своје уговорне или их изврши 
делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења. По завршетку 
свих уговорених обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења биће враћено.  
 
 

18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена 
цена по партији.  
 

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ И ДУЖИНОМ ГАРАНТНОГ 
ПЕРИОДА. 

У случају да два или више понуђача добију исти број пондера, односно понуде исту цену 
за партију, Наручилац ће изабрати понуду понуђача која је пре предата на писарницу 
Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу. 

 
 
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
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прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из 
поглавља XI). 

 
21. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 
 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 

 22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail vukadinovicv444@gmail.com факсом на број 034/306-800 лок. 224, или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда.  

 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке.  

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 
од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда 
на жиро рачун број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, 
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 
односи ЈН.01-2014, корисник: буџет Републике Србије.   
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Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако 
је та вредност већа од 80.000.000 динара.  
 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 
набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 
понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене 
вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона. 
 
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. 
 
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. 

 
 
24. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 
 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Владимир 
Вукадиновић тел: 034/306-800 лок. 227; 069/877-67-03. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр _______ од _______ .године, за јавну набавку Зубарски потрошни материјал, 
ЈН бр. 01-2014. 
 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Зубарски потрошни материјали 
 
 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 ЗА ПАРТИJЕ  
 

Број 
партије 

Назив 

aртикла 
карактеристика Кол. 

Назив 
производа/ 

назив 
произвођача 

Цена по 
јединици 
без ПДВ 

Укупна 
вредност 
без ПДВ 

Укупна 
вредност 
са ПДВ 

 

1. 
Карбидна фреза 

за акрилат 
Зелене боје 6 ком     

 

2. 

Борери за 
брушење за 
демаркацију 

облика линија 
(црвени) 

 10ком     

 

3. 

Борери за 
брушење за 
демаркацију 

облика линија 
(зелени) 

 10ком     

 

 
4. 

Борери за 
брушење за 
демаркацију 

облика полужлеб 
(црвени) 

 10ком     

 

5. 

Борери за 
брушење за 
демаркацију 

облика полужлеб 
(зелени) 

 10ком     

 

6. 

Борери за 
брушење за 
демаркацију 

облика степеник 
(црвени) 

 5ком     

 

7. 

Борери за 
брушење за 
демаркацију 

облика степеник 
(зелени) 

 5ком     

 

8. 
Борери за 
брушење 

јајоликог облика 
 10ком     
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9. 

Борери за 
брушење 
оклузалне 
површине 

облика ромба 

Већи 10ком     

 

10. 

Борери за 
брушење танки 
пламичасти за 

исецање 
контактне тачке 

 10 ком     

 

11. 

Дијамантска 
сврдла за 
насадник 

цилинрдична 

 5 ком     

 

12 
Дијамантска 

сврдла за 
насадник округла 

 5 ком     

 

13 

Гумице за 
полирање 

керамике за 
колењак 

 5 ком     

 

14 
Бојтлрокови за 

колењак 
 

Величине 
(45-80) 

2 пак од 
по 6 
ком. 

    

 

15 
Интердентални 

пластични 
(провидни) кочићи 

Различитог 
промера 

15 
паковања 

    

 

16 
Интердентални 
дрвени   кочићи, 
мањег промера 

 5 паковања     

 

17 

Комплет 
транспарентних и 

металних матрица, 
и инструмента за 

постављање 
матрица 

SUPERMAT 
(Кerr) или 

одговарајућ
и 

1 ком     

 

18 

Комплет дражача 
матрица и 

транспарентних 
матрица 

HAWE 
LUCIFIX 

TRANSPARE
NT MATRIX 
(Kerr) или 

одговарајући 

1 ком     

 

19 
Држач матрица 

Ајвори 1 
Нерђајући 
челик, inox 

20 ком     
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20 
Држач матрица 

Ајвори 2 
Нерђајући 
челик, inox 

30 ком     

 

21 
Матрице (уже) 

дебљине 0,03 мм 
Ivory 2 или 

одговорајући 

Премоларне
:17 

паковања по 
10 ком; 

Моларне: 3 
паковања по 

10 ком 

    

 

22 
Матрице за 4. 

класу 
Целулоидне 

крунице 
4  

комплета 
    

 

23 
Држач матрице за  

5. класу 
 1 ком     

 

24 
Матрице за  5. 

класу 
 20 ком     

 

25 

Дискови за 
полирање 
(Различите 
финоће) са 

мандрелама 

(3М) или 
SHOFU или 

одговарајуће 
100 ком     

 

26 
Aбразивне траке 

за полирање 
Различите 

финоће 

20 паковања 
под 150 
комада 

    

 

27 

Каменчићи за 
полирање 

композитних 
испуна 

Различите 
финоће и 

облика диска, 
лопте, купе, 
пламичасти 

70 ком     

 

28 
Металне 

абразивне траке 
за полирање 

 
20 

паковањ
а 

    

 

 
29 

Четкице за 
уклањање меких 

наслага 
 100 ком     

 

30 
Гумице за 
полирање 

Беле, облика 
диска, лопте, 

купе, 
пламичасти 

30 
комада 

    

 

31 
Гумице за 
полирање 

Зелене 
облика диска, 
лопте, купе, 
пламичасти 

30 
комада 

    

 

32 
Сврдла за 
турбину- 

дијамантска 

величине 
12,14,16 

по 20 ком 
од сваке 
величине 
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округла 

 

33 

Сврдла за 
турбину- 

дијамантска 
фисурна 

величине 
12,14,16 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

34 

Сврдла за 
турбину- 

дијамантска 
пламичаста 

величине 
12,14,16 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

35 

Сврдла за 
колењак- 

дијамантска 
округла 

величине 
12,14,16 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

36 

Сврдла за 
колењак- 

дијамантска 
фисурна 

величине 
12,14,16 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

37 

Сврдла за 
колењак- 

дијамантска 
пламичаста 

величине 
12,14,16 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

 
38 

Сврдла за 
колењак- 

дијамантска 
обрнутоконична 

величине 
12,14 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

39 
Сврдла за 
колењак- 

карбидна округла 

величине 
12,14,16,18 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

40 

Сврдла за 
колењак- 
карбидна 
фисурна 

величине 
12,14,16 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

41 
Сврдла за колењак- 

карбидна 
обрнутоконична 

величине 
12,14 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

42 
Сврдла за 

колењак- челична 
округла 

величине 
12,14,16,18 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

43 
Сврдла за 

колењак- челична 
фисурна 

величине 
12,14,16 

по 20 ком 
од сваке 
величине 

    

 

44 
Сврдла за колењак- 

челична 
обрнутоконична 

величине 
12,14 

по 20 ком 
од сваке 
величине 
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45 
Гумице за 
полирање 
амалгама 

Црне, облика 
диска, лопте, 

купе, 
пламичасти 

60  ком     

 

46 
Полирери за 

амалгам 
различитог 

облика 
10 ком     

 

47 
Финирери за 

амалгам 
 

различитог 
облика и 

различите 
гранулације 

10 ком     

 

48 
Каменчићи за 

амалгам 
 

различитог 
облика и 

различите 
гранулације 

10 ком     

 

49 

Ручни 
инструменти за 

обраду канала 
корена – К тип 
проширивачи 

величина 
15 – 40 

45 комплета 
од  по 6 

инструмената 
 

    

 

50 

Ручни 
инструменти за 

обраду канала 
корена – К тип 
проширивачи 

величина 
45 – 80 са 

стоперима 

40 
комплета 

од по 6 
инструмен

ата 

    

 

51 

Ручни 
инструменти за 

обраду канала 
корена – К тип 
проширивачи 

величине 
08 са 

стоперима 

 
20 

инструме 
ната 

    

 

52 

Ручни 
инструменти за 

обраду канала 
корена – К тип 
проширивачи 

величине 
10 са 

стоперима 

20 
инструмена

та 
    

 

53 

Ручни 
инструменти за 

обраду канала 
корена – К тип 
проширивачи 

величине 
15 са 

стоперима 

 
20 

инструмена
та 

    

 

54 

Ручни 
инструменти за 

обраду канала 
корена – К тип 

турпије 

величина 
15 – 40 

45 комплета 
од  по 6 

инструмена
та 

    

 

55 
Ручни 

инструменти за 
величина 45 

– 80 са 
20 

комплета 
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обраду канала 
корена – К тип 

турпије 

стоперима 

 

56 

Ручни 
инструменти за 

обраду канала 
корена – H files  

тип турпије 
(Hedstroem ) 

величине 15-
40 са 

стоперима 

25 
комплета 

по 6 
инструмен

ата 

    

 

57 

Ручни 
инструменти за 

обраду канала 
корена K files–

Флекси турпије 

( величина 15 
– 40 са 

стоперима) 

6 комплета 
 

    

 

58 

Ручни 
инструменти за 

обраду канала 
корена –Флекси 

турпије Ni-Ti 

( величина 15 
– 40 са 

стоперима) 

6 комплета 
 

    

 

59 Нерв игле 
(Величине 1-6 

са 
стоперима) 

65 
комплета 

    

 

60 Miller igle 
(величине 1-6 
стоперима) 

6 комплета     

 

61 
Машински 

проширивачи 
(BioRace) или 
одговарајући 

5 комплета     

 

62 
Машински 

проширивачи   К 
тип 

(величине 15 
– 40 са 

стоперима) 
7 комплета     

 

63 

Gliden Gates 
проширивачи 
улаза у канал 

корена 

 
величине 

(1-6) 

10 
комплета 
од сваке 
величине 

    

 

64 
Peeso 

проширивачи 
величине 

(1-6) 
7 комплета     

 

65 
 
 

Лентуле 

 
( величина 

15 – 40) 

12 
Комплета 

по 5 
инструмен

ата 
 

    

 

66 
 

Лентуле 
(величине 

25) 

40 
инструмената 

по 5 
инструмената 
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67 Лентуле 
( величина 

30 ) 
25 комада     

 

68 

Сврдла за 
колењак- 
карбидна 

округла ( 28mm) 

величине 
12,14,16 

по 15 
комада од 

сваке 
величине 

    

 

69 

Сврдла за 
колењак- 
карбидна 

фисурна (28mm) 

величине 
12,14,16 

по 15 
комада од 

сваке 
величине 

    

 

70 

Силиконска 
гумица за 
полирање 
акрилата 

Облика 
конуса 

6 ком     

 

71 
Борери за 

микроколењак 
округли – 

различите 
величине 

10 
комада 

 
    

 

72 Хируршке капе- 
Различитих 

дезена 

5 кутија од 
50 ком 

 
    

 

73 Каљаче  
5  кутија од 

50 ком 
    

 

74 
Средство за 

хируршко прање 
руку 

 5 литара     

 

 
75 

Индикатори за суви 
стерилизатор  2 паковања     

 

 
76 
 

Дезифицијенс за 
стоматолошке 
инструменте 

 30 литара     

 

77 Сисаљке  
75 пак. од 
100 ком 

    

 

78 Ватеролне  
350 пак. по 

500 ком 
    

 

79 
Компресе за 
једнократну 

употребу 
 

120 
паковања 
по 40 ком 

    

 

80 Пластичне чаше 2 dl 10000     

 

81 

Паковање великих 
игала за карпул за 

мандибуларну 
анестезију 

 
2 ком по 
100 ком. 
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82 
Кашикасте 

кирете оштре 
уске 

 
10 

комада 
    

 

83 

Карпул 
бризгалице са 
могућношћу 
аспирације 

 
3 комада 

 
    

 

84 
Бајнове полуге 

за горњу 
вилицу 

Esculap, Carl 
Martin или 

одговарајуће 
8 комада     

 

85 
Апекс 

елеватори – 
(леви и десни) 

Esculap, Carl 
Martin или 

одговарајуће 

4 ком 
левих и 
4 ком 

десних 

    

 

86 
Кријерове 

полуге – (лева 
и десна) 

Esculap, Carl 
Martin или 

одговарајуће 

3 ком 
левих, 3 

ком 
десних 

    

 

87 
Екартери по 
Лангебеку – 

 
5 комада 

 
    

 

88 
Горња 

умњачна 
клешта – 

Esculap, Carl 
Martin или 

одговарајуће 

2 комада 
 

    

 

89 
Доња умњачна 

клешта – 

Esculap, Carl 
Martin или 

одговарајуће 

2 комада 
 

    

 

90 Бубрежњаци већи  
10 

комада 
    

 

91 Мали криви пеани 
Esculap, Carl 

Martin или 
одговарајуће 

3 комада     

 

92 
Полуокругла 

клешта 
 2 ком     

 

93. Права клешта  2 ком     
 

94. 
Клешта за 

сечење жице 
 2 ком     

 

95. 
Пластична кашика 
за узимање отиска 

(бр. 1) 
 6 ком     

 

96. Нонијус  6 ком     
 

97. 
Шестар (са две 

иглице) 
 2 ком     
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98. Трокраки шестар  2 ком     
 

99. 

Мрежа за 
симетрична 
мерења од 

плексигласа 

 2 ком     

 

100. 
Угломер и 

кефаломeтријс
ки образац 

 6 ком     

 

101 
Троугласти 

лењир 
 12 ком     

 

102 
Касете за 

стерилизацију 
20х30 цм-, 

 5 ком     

 

103 
Касете за 

стерилизацију 
20х10 цм- 

 3 ком     

 

104 Праве сонде 
Esculap ili 
martin или 

одговарајући 
30 ком 

  
  

 

105 
Држачи 

огледалаца 

Esculap ili 
martin или 

одговарајући 
30 ком     

 

106 
Стоматоло
шке пинцете 

Esculap ili 
martin или 

одговарајући 
30 ком     

 

107 Екскаватори 
Esculap ili 
martin или 

одговарајући 
35 ком     

 

108 Шестице 
Esculap ili 
martin или 

одговарајући 
30 ком     

 

109 
Тацне за 
преглед 

Esculap ili 
martin или 

одговарајући 
30 ком     

 

110 
Стоматолошка 

огледалца 
 80 ком     

 

111 
Заштитне 
наочаре 

 5 ком     

 

112 
Пластични 
пиштољ за 
отисну масу 

 1 ком     
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113 

Kашика за 
отисак бр 2 -за 
пуни зубни низ-

горња 

 1 ком     

 

114 

Kашика за 
отисак бр 2 -за 
пуни зубни низ-

доња 

 1 ком     

 

115 

Kашика за 
отисак бр 2 -за 

безубе 
пацијенте –

горња 

 1 ком     

 

116 

Kашика за 
отисак бр 2 -за 

безубе 
пацијенте –

доња 

 1 ком     

 

117 

Kашика за 
отисак бр 3-за 

пуни зубни низ-
горња 

 1 ком     

 

118 

Kашика за 
отисак бр 3-за 

пуни зубни низ-
доња 

 1 ком     

 

119 

Kашика за 
отисак бр 3-за 

безубе 
пацијенте –

горња 

 1 ком     

 

120 

Kашика за 
отисак бр 3-за 

безубе 
пацијенте- 

доња 

 1 ком     

 

121 

Kашика за 
отисак бр 4 -за 
пуни зубни низ-

горња 

 2 ком     

 

122 

Kашика за 
отисак бр 4 -за 
пуни зубни низ-

доња 

 2 ком     

 

123 
Kашика за 

отисак бр 4- за 
 2 ком     
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безубе 
пацијенте- 

доња 
 

124 

Kашика за 
отисак бр 4- за 

безубе 
пацијенте- 

горња 

 2 ком     

 

125 

Kашика за 
отисак бр 5 -за 
пуни зубни низ-

горња 

 2 ком     

 

126 
Инструменти за 

моделовање 
композита 

Различитог 
облика 

6 ком     

 

127 
Инструменти за 

моделовање 
амалгама 

Различитог 
облика 

6 ком     

 

128 

Kашика за 
отисак бр 5 -за 
пуни зубни низ-

доња 

 2 ком     

 

129 

Kашика за 
отисак бр 5- за 

безубе 
пацијенте- 

доња 

 2 ком     

 

130 

Kашика за 
отисак бр 5- за 

безубе 
пацијенте- 

горња 

 2 ком     

 

131 

Клешта за 
скидање 

привремених 
круна 

 2 ком     

 

132 

Инструмент за 
скидање 
фиксних 

надокнада-
облика полуге 

 2 ком     

 

133 

Инструмент за 
скидање 
фиксних 

надокнада-
клацкалица 

 1 ком     
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134 

Танка шестица 
за паковање 

конца за 
ретракцију 

гингиве 

 2 ком     

 

135 

Инструмент за 
мерење 
дебљине 
метала 

 1ком     

 

136 
Силиконска 

шољица већа 
 2ком     

 

137 
Силиконска 

шољица мања 
 3 ком     

 

138 Кључ боја 
Ivoclar или 

одговарајући 
1 ком     

 

139 
Метални 
прстен за 

отварање уста 
 3 ком     

 

140. 
Комплет 

дечијих клешта 

Asa dental 
S 0110 или 

одговарајући 

3 
комплета 

од 10 
клешта 

    

 

141 
Горња 

инцизална дечја 
клешта 

Carl Martin 
или 

одговарајући 
1 ком     

 

142 
Доња моларна 
дечја клешта 

Carl Martin 
или 

одговарајући 
1 ком     

 

143 
Доња 

премоларна 
дечја клешта 

Carl Martin 
или 

одговарајући 
1 ком     

 

144. 
Српасти 

инструмент 
велики 

Esculap или 
martin или 

одговарајући 
3 ком     

 

145. 

Enobox –
алуминијумска 

касета за 
стерилизацију, са 

72 места за 
ендодонтске 
инструменте 

 5 комада     

 

146. 

Посуда за 
механичко 
чишћење и 

дезинфекцију 

Са 
сунђером 

8 комада     
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ендо 
инструмената 
током рада. 

 

147. 
 

Spreader 
величине 

1-4 
5 

комплета 
    

 

148. Plugger 
величине 

1-4 
2 

комплета 
    

 

149. 

Пластични 
екартери 

образа мањи и 
већи 

 по 5 ком     

 

150. 

Наставци за 
ултразвучно 
уклањање 
каменца 

различитог 
облика 

Компатибилни 
са Woodpacker  

апаратом 
5 ком     

 

151. 

Петријеве 
шоље- веће 

(подељенe на 3 
дела ) 

 30 ком     

 

152. 

Петријеве 
шоље- веће 

(подељенe на 
пола ) 

 10 ком     

 

153. 

Пертијеве шоље 
– веће 

неподељене 
 10 ком     

 

154. 

Површински 
анестетик – 

лидокаин- хлорид 
2% гел – 

 2 ком     

 

155. 
Хидрофилна газа 

10м Х 80 цм 
 30 пак.     

  

156. 
Сорбацел 

(Surgicel) газа 
 5 пак.     

  

157. 
Конац за шивење 

Silk 3-0 

3/8, 
пресека 
троугла 

5 
кутија 

    

  

158. 

Анестезија 
артикаин 4% са 
епинефрином 

1:200000 

Ubistesin 
forte или 

одговарајући 

5 
кутија 
по 50 
комад

а 
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159. 

Анестезија 
артикаин 4% са 
епинефрином 

1:100000 

 
5 кутија 
по 50 

комада 
    

  

160. 

раствор  
хлорхексидина 

(0.05%) 
 

10 
ком 

    

  

161. 
Вештачки заменик 

за кост 1g 

Bioss 
(geistlich) 

или 
одговарајући 

2 ком.     

  

162. 

Мембрана за 
вођено 

регенерацију 
кости 20 *20 

Вioguide 
(geistlich) 

или 
одговарајући 

2 ком.     

  

163. 

Материјал за 
израду 

привремених 
круница 

 2 пак     

  

164. 

Цемент за 
привремено 

цементирање 
круница 

 2 пак.     

  

165. 

Конац за 
ретракцију 

гингиве (нула) 
 2 пак     

  

166. 

Конац за 
ретракцију 

гингиве (две 
нуле) 

 2 пак     

  

167. Ретраргин  3 пак     
  

168. 

Отисна маса 
Адициони 

силикон( гушћа 
маса) 

 2 пак     

  

169. 

Отисна маса 
Адициони 

силикон( ређа 
маса у 

патронима) 

 2 пак     

  

170. 
Адхезив за 
отисну масу 

 1 пак     

  

171. 
Аутополимеризуј
ући акрилат за 

ливене 
 2 пак.     
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надоградње 

  

172. 

Самонагризајући 
композитни 
цемент за 

цеменетирање 

 1 пак     

  

173. 
Core-build up А2 

боја 
 1 пак     

  

174. 
Сет за 

репарацију 
керамике 

 
1 

компл
ет 

    

  

175. 

Глас-јономер 
цемент за 

цементирање 
фиксних 

надокнада- 
течност + прах 

 1 пак     

  

176. 
Цинк фосфатни 

цемент-
нормовезујући 

 2 пак     

  

177. 
Артикулациони 
папир-облика 

траке 40 микрона 
 2 пак     

  

178. 
Сет привремених 

круна 
 1 пак     

  

179. 
Гутаперка за 
затварање 
кавитета 

 1 пак     

  

180. Розе восак  10 пак     
  

181. 
Термопластична 

маса 
 5 пак.     

  

182. 
Цинк оксид 

еугенол паста за 
отиске 

 1 пак     

  

183. 

Кондензациони 
силикон (гушћа и 

ређа маса) и 
катализатор 

 3 пак     

  

184. 
Восак за 
лепљење 

 1 пак     

  

185. 
Хладнополимери

зујући акрилат   
прах+течност 

 2 пак     
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186. 
Адапта фолије   

0,5мм 
 1 пак.     

  

187. 
Жица за кукице 

0,7 
 

2 
котура 
од по 3 
метра 

    

  

188. 
Жица за кукице 

0,8 
 

2 
котура 
од по 3 
метра 

    

  

189. 
Шелак базне 

плоче  горње  од 
12ком. 

 5 пак     

  

190. 
Шелак базне 

плоче  доње   од 
12ком. 

 5 пак     

  

191. 

Воштани 
профили за 

скелетирану 
протезу : 

вошт. проф. 0,5 
за  велику 

спојницу-горњу 

 1 пак     

  

192. 

Воштани 
профили за 

скелетирану 
протезу : 

вошт. проф. за  
подјезични лук 

 
2 пак. 

 
    

  

193. 

Воштани 
профили за 

скелетирану 
протезу : 

-ретенциона 
мрежа горња 

 1 пак.     

  

194. 

Воштани 
профили за 

скелетирану 
протезу : 

-ретенциона 
мрежа доња 

 2 пак. 
 
 

   

  

195. 

Воштани 
профили за 

скелетирану 
протезу : 

воштани профил 
за бонихард 

 1 пак.     
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кукицу 

  

196. 

Воштани 
профили за 

скелетирану 
протезу : 

-вошт. проф за 
прстенасту 

кукицу 

 
1 пак. 

 
    

  

197. 

Композит – 

(у облику пасте) А1 

Састав: 

Methacrylate 

monomers 

Prepolymerise

d filler, Silica, 

and Fluoro-

Alumino-

Silicate 

Glass1 

Average Silica 

and Fluoro-

Alumino-

Silicate Glass 

particle size: 

0.85 microns 

77% by weight 
and 65% by 
volume или 

одговарајући 
 
 
 

5 ком     

  

198. 

Композит ( у 
облику пасте) 

транспарентна – 
инцизалних боја 

Састав:Methac

rylate 

monomersPre

polymerised 

filler, Silica, 

and Fluoro-

Alumino-

Silicate 

Glass1Averag

e Silica and 

Fluoro-

Alumino-

Silicate Glass 

particle size: 

3 ком     
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0.85 

microns77% 

by weight and 

65% by 

volume или 

одговарајући 

199. 
Композит – 

(у облику пасте) 
А2 

Састав: 

Methacrylate 

monomers 

Prepolymerise

d filler, Silica, 

and Fluoro-

Alumino-

Silicate 

Glass1 

Average Silica 

and Fluoro-

Alumino-

Silicate Glass 

particle size: 

0.85 microns 

77% by weight 

and 65% by 

volume или 

одговарајући 

5 ком     

  

200. 

Композит –  

(у облику пасте) 

 А3 

Састав: 

Methacrylate 

monomers 

Prepolymerise

d filler, Silica, 

and Fluoro-

Alumino-

Silicate 

Glass1 

Average Silica 

and Fluoro-

Alumino-

Silicate Glass 

particle size: 

0.85 microns 

5 ком     
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77% by weight 

and 65% by 

volume или 

одговарајући 

  

201. 
Композит – 

(у облику пасте) 
В2 

Састав: 

Methacrylate 

monomers 

Prepolymerise

d filler, Silica, 

and Fluoro-

Alumino-

Silicate 

Glass1 

Average Silica 

and Fluoro-

Alumino-

Silicate Glass 

particle size: 

0.85 microns 

77% by weight 

and 65% by 

volume или 

одговарајући 

5 ком     

  

202. 

Композит A1  

(у облику пасте) - 

Састав: 

BIS-GMA  sa 

58 % punila i 

to: 

• barijumovog 

-aluminjskog 

stakla (0,02–2 

mikrona) 

• visoko 

dispenziran 

silicij (0,02–

0,07 mikrona 

или 

одговарајући 

10 ком     

  

203. Композит A2  
Састав: 

BIS-GMA  sa 
10 ком     
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(у облику пасте) - 58 % punila i 

to: 

• barijumovog 

-aluminjskog 

stakla (0,02–2 

mikrona) 

• visoko 

dispenziran 

silicij (0,02–

0,07 mikrona) 

или 

одговарајући 

  

204. 

Композит A3  

(у облику пасте) - 

Састав: 

BIS-GMA  sa 

58 % punila i 

to: 

• barijumovog 

-aluminjskog 

stakla (0,02–2 

mikrona) 

• visoko 

dispenziran 

silicij (0,02–

0,07 mikrona) 

или 

одговарајући 

 

10 ком     

  

205. 

Композит B1 (у 

облику пасте)  - 

Састав: 

BIS-GMA  sa 

58 % punila i 

to: 

• barijumovog 

-aluminjskog 

stakla (0,02–2 

mikrona) 

• visoko 

dispenziran 

silicij (0,02–

0,07 mikrona) 

4 ком     
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или 

одговарајући 

  

206. 

Композит- tuba  А1  

(у облику пасте) 

Universalni  

Mikrohibridni 

komposit  5g 
6 ком     

  

207. 

Композит tuba А2 -  

(у облику пасте) 

Universalni  

Mikrohibridni 

komposit  5g 
6 ком     

  

208. 

Композит tuba А3 -  

(у облику пасте) 

Universalni  

Mikrohibridni 

komposit  5g 
6 ком     

  

209. 

Композит tuba  B1 - 

(у облику пасте) 

Universalni  

Mikrohibridni 

komposit  5g 
4 ком     

  

210. 

Комплет 10 

фиберглас 

коничних кочића 

ојачаних стакленим 

влакнима, у 3 

величине са 

одговарајућим 

сврдлима ѕа 

препарацију 

канала корена 

Еasy glass 

post refill 

(Spofa Dental) 

или 

одговарајући 

1 
компле

т 
    

  

211. 

Самонагризајући 

композитни цемент 

за цементирање 

фиберглас кочића 

Maxcem Elite 

(Spofa Dental) 

или 

одговарајући 

1 ком     

  

212. 

Материјал за 

надоградњу 

круничног дела 

зуба 

Easy Core 

(Spofa Dental) 

или 

одговарајући 

1 ком     

  

213. 

Глас-јономер 

цемет(прах и 

течност) 

FUJI II или 

одговарајући 4 ком     
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214. 

Глас-јономер 

цемет за испуне на 

предњим 

зубима(прах и 

течност) 

FUJI VIII или 

одговарајући 4 ком     

  

215. 

Глас-јономер 

цемет за испуне на 

бочним зубима 

(прах и течност) 

FUJI IX или 

одговарајући 4 ком     

  

216. 

Глас-јономер 

цемет за заливање 

фисура (прах и 

течност) 

FUJI TRIAGE 

white или 

одговарајући 
5 ком     

  

217. 

Глас-јономер 

цемет за испуне на 

бочним зубима 

(капсулирани) 

FUJI IX или 

одговарајући 

100 
капсул

а 
    

  

218. 

Глас-јономер 

цемет за испуне на 

предњим зубима 

(капсулирани) 

FUJI VIII или 

одговарајући 

100 
капсул

а 
    

  

219. 

Заштитни лак за 

ГЈЦ- 

GC Fuji coat 

LC или 

одговарајући 
1 ком     

  

220. 

Цинк оксид еугенол 

цемент 

Прах и 

течност 10 ком     

  

221. 

Сретство за 

тоалету кавитета 

Кавипран или 

одговарајући 6 ком     

  

222. 

Канални 

антисептик 

(раствор хлор-

фенол камфора) 

дифурид или 

одговарајући 8 ком     

  

223. 
Паста за уклањање 

меких наслага са 
 25 ком     
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флуором 

  

224. 

паста за 
уклањање меких 

наслага без 
флуора 

 20 ком     

  

225. 
Конац за 

чишћење зуба без 
воска 

 
2 

комад
а 

    

  

226. Заливачи (GJC) 20 ком     
  

227. Заливачи (композитни) 25 ком     
  

228. 

Ca(OH)2 у облику 

пасте за лечење 

добоког каријеса 
 25 ком     

  

229. 

Тврдовезујући  

Ca(OH)2 у облику 

цемента 

Life, Dycal 

или 

одговарајући 
10 ком     

  

230. 

Течни композит 

А1 

Састав: 

Fluoro-

Alumino 

Silicate Glass 

(amorphous) 

Di-2-

Methacryloylo

xyethyl 2,2,4-

trimethylhexa

methylene 

dicarbamate  

Silica 

Triethylenegl

ycol 

dimethacrylat

e 

или 

одговарајући 

2 ком     

  

231. 

Течни композит 

А2 

Састав: 

Fluoro-Alumino 

Silicate Glass 

(amorphous) 

2 
ком 
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Di-2-

Methacryloylox

yethyl 2,2,4-

trimethylhexam

ethylene 

dicarbamate  

Silica 

Triethyleneglyc

ol 

dimethacrylate 

или 

одговарајући 

  

232. 
Течни композит А3 

Састав: 

Fluoro-Alumino 

Silicate Glass 

(amorphous) 

Di-2-

Methacryloylox

yethyl 2,2,4-

trimethylhexam

ethylene 

dicarbamate  

Silica 

Triethyleneglyc

ol 

dimethacrylate 

или 

одговарајући 

2 
ком 

    

  

233. 
Течни композит А1- 

Састав: 

Monomeri 

metakrilata 

(UDMA, 

EBADMA) i 

sadržava 

otprilike 65 % 

mase, odnosno 

41 % volumnog 

udjela 

anorganskih 

punila poput Ba-

Al-F silikatnog 

2 
ком 
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stakla, YbF3 i 

SiO2. Veličina 

čestica punila je 

od 0,02 μm do 5 

μm.  или 

одговарајући 

  

234. 
Течни композит А2- 

Састав: 

Monomeri 

metakrilata 

(UDMA, 

EBADMA) i 

sadržava 

otprilike 65 % 

mase, odnosno 

41 % volumnog 

udjela 

anorganskih 

punila poput Ba-

Al-F silikatnog 

stakla, YbF3 i 

SiO2. Veličina 

čestica punila je 

od 0,02 μm do 5 

μm.  или 

одговарајући 

3 
ком 

    

  

235. 

Течни композит А3 

- 

Састав: 

Monomeri 

metakrilata 

(UDMA, 

EBADMA) i 

sadržava 

otprilike 65 % 

mase, odnosno 

41 % volumnog 

udjela 

anorganskih 

punila poput Ba-

Al-F silikatnog 

stakla, YbF3 i 

SiO2. Veličina 

čestica punila je 

od 0,02 μm do 5 

μm.  или 

3 
ком 
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одговарајући 

  

236. 

течност за 

испирање уста са 

флуором 

Fluorogal или 

одговарајући 
25 

ком 
    

  

237. Хидроген 30%  
6 

литра 
    

  

238. 
Површински 

анестетик у спреју 
 5ком.     

  

239. 

Средство за 

девитализацију 

зуба-paraform 

aldehid u pasti 

Toxavit или 

одговарајући 
7 

ком. 
    

  

240. Анестетик 
Лидокаин са 
адреналином 

10 кутија 
по 50  

ампула 
    

  

241. 
Физиолошки 

раствор 
0.5l 25 ком     

  

242. 
Генцијана виолет, 

раствор 
 

2 х 50 
мл 

    

  

243. 
Ампутациона 

паста 
Трисан или 

одговарајућа 
5 ком     

  

244. 
Казеин фосфо 

пептид- аморфни 
калцијум фосфат 

GC Tooth 

mousse или 

одговарајуће 
2 ком     

  

245. Јодоформ прах  3 ком     
  

246. 
Канални 

антисептик 
solution Chlumski 

Ситисан или 

одговарајуће 3 ком     

  

247. Вазелин 50 мл  2 ком     
  

248. 
Индикатор 
каријеса- 

Sable Seek 
Mini SET-

ULTRADENT 
или 

одговарајуће 

1 ком.     

  

249. 
Фолије за апарат 

за фолије 

Дебљина 

1мм 30 ком     
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250. 

Фолије за апарат 

за фолије 

Дебљина 

2мм 30 ком     

  

251. 

Препарати за 
избељивање 
депулписаних 

зуба 

Opalescence 
Endo set или 
одговарајуће 

2 ком.     

  

252. 

Препарати за 
избељивање 

виталних зуба 
 

Opalescence 
Boost set или 
одговарајуће 

2 ком     

  

253. 
Гутаперка поени 
(величине 15-40) 

 
20 

комплет
а 

    

  

254. 
Гутаперка поени 
(величине 45-80) 

 
10 

комплета 
    

  

255. 
Папирни поени 

(величине 15-40) 
 

25 
комплета 

    

  

256. 
Папирни поени 

(величине 45-80) 
 

5 
комплета 

    

  

257. 

Калцијум 
хидроксид 

суспензија за 
медикацију канала 

корена 

Endocal 

(septodont) 

или 

одговарају

ће 

3 комада     

  

258. 

Калцијум 
хидроксид 

суспензија за 
медикацију канала 

корена- 
привремено ендо 

пуњење 

UltraCal XS 

1.2ml - или 

одговарају

ће 

2 комада     

  

259. 
Канални 

лубрикант 

Glyde File 

Syringe , 

Canal plus 

(septodont) 

или 

одговарају

ће 

4 комада     

  

260. 
Натријум-

хипохлорит (5% 
раствор) 

 5 l     
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261. 

Препарат EDTA 
(17-18% раствор 

или гел) за 
ендодонцију 

 

30 ml 
или 1 

пакова
ње 

    

  

262. 

Паста за 

дефинитивно 

пуњење канала 

корена на  бази 

калцијум 

хидроксида 

Acroseal 

паста  

(septodont) 

или 

одговарају

ће 

2 
комада 

    

  

263. 

Паста за ендо 

пуњење 6g 

 

Apexit Plus 

или 

одговарајуће 

1 
комада 

    

  

264. 

Средство на бази 

цинк оксид 

еугенола за 

пуњење канала 

корена -прах и 

течност 

Endometaso

n или 

одговарајуће 

2 
комада 

    

  

265. 

паста за пуњење 

канала корена 

Састав: 

Прах:Bismut

h oxide, 

Methenamine

, Silver, 

Titanium 

dioxide 

Течност: 

Epoxy 

или 

одговарајуће 

1 
комада 

    

  

266. 

Сет за пуњење 

канала корена 

предњих зуба 

топлом гутаперком 

 

Thermafil 

Anterior Kit 

A20 или 

одговарајуће 

1 
комада 
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267. 

Сет за пуњење 

канала корена 

бочних зуба 

топлом гутаперком 

Thermafil 

Posterior Kit 

A20 или 

одговарајуће 

1 
кома
да 

    

  

268. 

Јодоформ паста 

за пуњење канала 

корена 

 2 
комада 

    

  

269. 

Амалгам 

(једноповршински) 
 

6 пак. 

по 50 

капсула 

 
   

  

270. 

Амалгам 

(двоповршински) 
 

8 пак. 

По 50 

капсула 

 
   

  

271. 

Амалгам 

(троповршински) 
 

6 пак. 

По 50 

капсула 

 
   

  

272. 

Ортофосфорна 

киселина 6 g 
 15 ком  

   

  

273. 

Адхезиви са 

апликаторима 

(Optibond solo 

plus- KERR) 

или 

одговарајуће 

4 ком  
   

  

274. 

Полиакрилна 

киселина 

(Dentin 

condicioner 

Fuji plus) или 

одговарајуће 

3 ком  
   

  

275. 

Глас јономер 

цемент у смоли 

Jonosit, 

jonosil или 

одговарајуће 

5 ком  
   

  

276. 

Калцијум 

хидроксид у смоли 

 

Calcimol LC 

или 

одговарајуће 

4 ком  
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277. 

Апарата за 

скидање зубног 

каменца 

 

Woodpecker 

или 

одговарајуће 

1 ком  
   

  

278. 

Горња вилица за 
фантом са 
зубима на 

шрафљење 
 
 

 7 ком  
   

  

279. 
Гумене образине 

за фантом 
 5 ком  

   

  

280. 

Акрилни зуби за 
фантом за горњу 

вилицу на 
шрафљење 

 

14 

гарниту

ра 

 
   

  

281. 

Акрилатни 
модели зуба за 
ендодонцију – 

секутићи 

 

 

 

50 ком  
   

  

282. 

Акрилатни 
модели зуба за 
ендодонцију – 

комплет 
(секутићи , 
премолар, 

молар) 

 

6 

компле

та 

 
   

 

283. Амбу балон  1 ком     

  

Рок и начин плаћања: 
(Начин плаћања је одложено плаћање 45 дана по испостављању 
фактуре и доказа о извршеној испоруци).  

 
 

Рок важења понуде: 
(60 дана од дана отварања понуда) 
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Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________  ________________________________ 
 
 
Напомене:  
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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Рок испоруке добара  
( Рок испоруке добара која су предмет ове јавне набавке, за 
партије бр 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 160, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 202, 203, 204, 205, 227, 228, 230, 231, 253, 255, 262, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 282, не може бити дужи од 8 
дана од дана потписивања Уговора. Уколико је рок испоруке дужи 
од траженог рока  понуда ће бити одбијена.) 

 
 

Рок испоруке добара  
( Рок испоруке добара за преостале партије је 10 дана по позиву 
упућен факсом, електронском поштом, а најкасније до 15. 
августа 2014. године. Уколико је рок испоруке дужи од траженог 
рока  понуда ће бити одбијена) 

 

Место испоруке, добара: 
(Змај Јовина број 32. 34000 Крагијевац, трећи спрат) 
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

за Партије од 1 до 279 

 

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 
 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ „ЗУБАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 01-2014 

 
 

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 
 

 _____________________________________________________________   
улица и број _________________________ 

      место__________________, матични број ___________; ПИБ _____________, број 
жиро-рачуна:______________________, кога заступа директор ______________________ 
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ),  

 

 

Уговорне стране 
Члан 1. 

 
 

Уговорне стране констатују: 

а) да је предмет јавне набавке, редни број 01-2014, отворени поступак, набавка добара 

„Зубарски потрошни материјал“ обликоване у партијама. 

б) да је НАРУЧИЛАЦ на основу Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 

124/2012) и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео 

поступак јавне набавке редни број: 01-2014, чији су предмет набавка добара „Зубарски 

потрошни материјал“, обликоване у партијама. 

ц) да је ИЗВРШИЛАЦ доставио понуду: за Партије  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ (навести број партије, у даљем тексту: Понуда) број 

_________________. (уписати број понуде), датум понуде ____________, за јавну набавку 

добара  ________________________________, која је саставни део овог Уговора, у свему 

према захтевима и упутствима из Конкурсне документације. 
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Предмет уговора  
Члан 2. 

 
Предмет уговора је купопродаја добара наведених у члану 1. овог Уговора за Партијe 
______________________ (попуњава Наручилац) у свему према Конкурсној 
документацији бр. 01-2014 и понуди Извршиоца деловодни број Извршиоца ____, 
деловодни број Наручиоца ______ која чини саставни део овог Уговора.  
 

Место и рок испоруке 
Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да Извршилац испоручи предмете уговора, без посебне 
накнаде, на адресу: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, улица Змај 
Јовина број 32. 34000 Крагујевац, трећи спрат, у року од _______  од дана потписивања 
Уговора за партије 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 139, 140, 141, 142, 
143, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 202, 203, 204, 205, 227, 228, 230, 231, 253, 255, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276, 281, 282, а за остале партије десет дана од дана када је позив упућен факсом, 
електронском поштом, односно најкасније до 15 августа 2014. године. 

 

Обавеза испоруке 

 Члан 4. 
 

Извршилац је дужан да испоручи предмете Уговора, у свему према Понуди за јавну 

набавку ЈН бр. 01-2014, на основу Позива и Конкурсне документације објављене на 

интернет страни Портала управе за јавне набавке и интернет страници Факултета 

медицинских наука 02.03.2014. године.  

Предмети Уговора који се испоручују морају 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. 

Приликом испоруке предмета Уговора, Извршилац је у обавези да достави оверену и 
потписану Изјаву да предмет уговора нема било каквих недостатака и да је у свему у 
складу са усвојеном понудом. 

Понуђач се обавезује да ће приликом испоруке артикала који имају органичен рок трајања 
Наручиоцу испоручити артикле чији ће рокови трајања бити дужи од половине рока 
трајања који је прописан. 

Вредност предмета уговора 
Члан 5. 

 
Уговорена вредност за добра за Партије 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

_____износи: _____________________ динара без ПДВ-а. 

Уговорена вредност за добра за Партије 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________износи: _____________________ динара са ПДВ-а. 

У цену су урачунати предмети уговора, трошкови осигурања, остали трошкови, трошкови 
царињења, испоруке.  

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Начин плаћања је одложено плаћање 45 дана по испостављању фактуре и доказа о 
извршеној испоруци.  

Обавеза Наручиоца да плати цену 

Члан 6. 
 

Наручилац се обавезује да цену плати у року од 45 дана по испоруци предмета уговора, а 

на основу докумената који испостави Извршилац којима потврђује да је испоручио 

предмет Уговора.  

Записник о квалитативном и квантитативном пријему  

Члан 7. 

Приликом пријема предмета Уговора, уговорне стране су обавезне да сачине Записник  о 
квалитативном и квантитативном пријему.  

Записник састављају овлашћени представници Наручиоца и Извршиоца.  

Записником се констатује садржај и комплетност предмета уговора и констатују 
евентуална видљива оштећења.  

Ако стварно стање примљеног предмета Уговора не одговара договореним условима из 
овог Уговора и техничким карактеристикама из Конкурсне документације, пријем неће 
бити извршен. 

Рекламација 

Члан 8. 
 

Уколико се приликом пријема испоруке предмета уговора утврди да стварно стање 

примљеног предмета уговора по квалитету, року трајања, квантитету и карактеристикама 

не одговара техничким захтевима из Конкурсне документације, Наручилац ће рекламацију 

са Записником о недостацима доставити Извршиоцу најкасније у року од осам дана од 

дана пријема предмета уговора. 

Ако Извршилац не отклони функционалне недостатке и друге недостатке који битно утичу 
на уобичајено коришћење предмета уговора у року од осам дана од дана примљеног 
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обавештења о недостатку дужан је да испоручени предмет уговора замени новим, без 
додатних трошкова.  

 

Обезбеђење за извршење уговорних обавеза 

Члан 9. 

Као обезбеђење за испуњење обавеза у року, Извршилац ће Наручиоцу предати бланко 
сопствену меницу: прописно попуњену, потписану, оверену и код Народне банке Србије 
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 Извршилац у предвиђеном року, који је одређен у 
члану 3. овог Уговора, не изврши уговорне обавезе испоруке предмета уговора.   

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. 

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 четири истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 

два . 

НАРУЧИЛАЦ                   ИЗВРШИЛАЦ 

       

________________________                                           ____________________________ 

Проф. др Предраг Чановић      

Напомена: 
 
- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
- Уговор ће бити прилагођен предмету уговора тј. уколико се премдмет уговора односи на 
купопродају техничких артилала из обрасца понуде гананција и гарантни лист биће обабвезни 
елементи уговора.  
- Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке. 
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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 сам понуду у поступку 
јавне набавке „Зубарски потрошни материјал“  број набавкe 01-2014, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2. Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА  

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 
 

И З Ј А В У  
 

 
Понуђач ___________________________ (навести назив понуђача) из 
______________________, у поступку јавне набавке 01-2014, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
  
 
 
 
 
 
        ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
 
       М. П. 
           _______________________                                
           
                                         
         
 
 
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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РОКОВИМА ТРАЈАЊА 

 ПОНУЂЕНИХ АРТИКАЛА, ПАРТИЈА  КОЈИМА  ЈЕ РОК ТРАЈАЊА 
ОГРАНИЧЕН  

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

 

И З Ј А В У 
 за Партије 

 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Понуђач  ____________________________________ (уписати назив понуђача) се 
обавезује да ће приликом испоруке артикала који имају органичен рок трајања Наручиоцу 
испоручити артикле чији ће рокови трајања бити дужи од половине рока трајања који је 
прописан. 
 
 
 
 
 

Напомена: 
- потребно је уписати број партије за коју се подноси понуда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
 
       М. П. 
           _______________________                                 


