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Посл.бр. 10-3/19/5 
дана 05.03.2019.године 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 За набавку стоматолошког материјала, додељују се уговори о јавној набавци 
следећим понуђачима: 

 
Партија број 1 Материјал за стоматолошку протетику I 

 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 17.220,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 20.664,00 динара. 
 
 
Партија бр.2 Материјал за стоматолошку протетику II 
 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 45.300,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 54.360,00 динара. 
 
 
Партија бр.3 Материјал за стоматолошку протетику III 
 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 30.410,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 36.492,00 динара. 

 
 

 Партија бр.4 Материјал за стоматолошку протетику IV 
 

,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.656,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.987,20 динара. 
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Партија бр.5 Материјал за стоматолошку протетику V 
 

,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 36.696,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 44.035,20 динара. 

  
 
Партија бр.6  Материјал за стоматолошку протетику VI 
 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 159.401,60 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 191.281,92 динара. 
 
 
Партија бр.7  Стоматолошки материјал 
 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 590.649,40 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 708.779,28 динара. 
 

 
Партија бр.8  Стоматолошки инвентар 

 
,,NEO YU DENT''– Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 124.269,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 149.122,80 динара. 

 
 

Партија бр.10  Mетал нијадур 
 

,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.562,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11.474,40 динара. 

 
 

Партија бр.11  Дифурид – хлорфенол 
 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 10.800,00 динара. 
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Партија бр.12  Алвожил 
 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 33.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 39.600,00 динара. 

 
 

Партија бр.13  Санитетски материјал 
 

,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 176.800,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 212.160,00 динара. 

 
 
 

Партија бр.14  Спрејеви за подмазивање машина 
 

,,NEO YU DENT''– Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4.880,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 5.856,00 динара. 
 
 
Партија бр.16  Зуби гарнитура 

 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 91.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 109.800,00 динара. 

 
 

Партија бр.17  Рендген 
 

,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 12.700,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 15.240,00 динара. 

 
 

Група 2 
 
Партије од 18 – 42 
 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 51.639,50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 61.966,80 динара. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 10-3/19/1 
од 22.01.2019.године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 
08.02.2019.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра 
-стоматолошког материјала. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 1.758.000,00 динара 
 

Партија 
бр. 

Назив партије 
Процењена 
вредност 

1. 
Материјал за стоматолошку протетику 

I 
25.000,00 

2. 
Материјал за стоматолошку протетику 

II 
49.000,00 

3. 
Материјал за стоматолошку протетику 

III 
32.000,00 

4. 
Материјал за стоматолошку протетику 

IV 
3.500,00 

5. 
Материјал за стоматолошку протетику 

V 
47.000,00 

6. 
Материјал за стоматолошку протетику 

VI 
200.000,00 

7. Стоматолошки материјал 600.000,00 

8. Стоматолошки инвентар 180.000,00 

9. Пулп - x 60.000,00 

10. Mетал нијадур 10.000,00 

11. Дифурид – хлорфенол 12.500,00 

12. Алвожил 45.000,00 

13. Санитетски материјал 185.000,00 

14. Спрејеви за подмазивање машина 11.000,00 

15. Тиглови апарат АСМ 20 плус 30.000,00 

16. Зуби гарнитура 170.000,00 

17 Рендген 30.000,00 

 
 Група 2 

Партија 
бр. 

Назив партије 
Процењена 
вредност 

18. Флекс шајбна – уска 1.000,00 

19. Керамичка трака 800,00 

20. Восак у жици 2,5 1.500,00 

21. Восак у жици 3,0 1.500,00 

22. Тестерице А12 (10 комадa) 1.200,00 

23. 
Восак за моделирање круница и 

мостова а50 
1.700,00 

24. Глазура инлајн (10г) 9.000,00 

25. Фолија за вакум 0,60 а100 700,00 

26. Фолија за вакум 0,10 а100 700,00 

27. Пластелин 1.000,00 

28. Месингани кончић без игле а100 900,00 

29. Маса за улагање (5kг) 3.000,00 

30. Течност за улагање (1л) 800,00 

31. Опакер (3г) 11.000,00 

32. Бонд – церам бонд (3г) 3.000,00 

33. Керамика – прах ивоклар (20г) 12.000,00 

34. Дијамант за обраду 10.000,00 

35. Мандрела за шмирглу  600,00 

36. Мандрела за шајбне 600,00 
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37. 
Челични бореви за технички насадник 

- фисурни 
2.500,00 

38. Песак (1kг) 50-100 микрона 1.200,00 

39. Песак (1kг) 250 микрона 1.200,00 

40. Камење зелено за обраду керамике 300,00 

41. Четкице за керамику 1.200,00 

42. Четкице за опакер 600,00 

  
Благовремено је у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић Змај’’ запримљена понуда од понуђача  
 

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим 
је понуда 
заведен 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,AKORD DENTAL'' – Скерлићева 8, Крагујевац 10-3/19/2-1 06.02.2019. 08:00 

2. ,,VETMETAL’’ – Савска 33/II, Београд 10-3/19/2-2 07.02.2019. 08:00 

3. ,,TEHNODENT'' – Раковачка 7, Нови Сад 10-3/19/2-3 07.02.2019. 08:05 

4. ,,NEO YU DENT’’ – Владике Ћирића 27, Нови Сад 10-3/19/2-4 07.02.2019. 08:10 

5. ,,MEDICOM’’  - Поцерска 3, Шабац 10-3/19/2-5 07.02.2019. 08:15 

6. ,,GROSIS’’ – Пантелејска 77, Ниш 10-3/19/2-6 07.02.2019. 08:20 

7. 
,,MEDIPRO INTERNATIONAL’’ – Незнаног јунака 

37, Београд 
10-3/19/2-7 07.02.2019. 08:25 

8 ,,ORTODENT’’ – Цара Константина бб, Ниш 10-3/19/2-8 08.02.2019. 07:20 

 
 
Неблаговремених понуда нема. 
 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  

 
Комисија за јавне набавке је дана 05.03.2019.године сачинила Извештај о стручној оцени: 
 

Комисија за јавне набавке је констатовала да је понуђач ,,VETMETAL’’ – Београд доставио 
узорке за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 16, које је наручилац назначио у конкурсној документацији, као и за 
партију 17 иако наручилац то није захтевао конкурсном документацијом. 
Понуђачи ,,AKORD DENTAL'' – Крагујевац и ,,ORTODENT’’ – Ниш су такође доставили узорак за 
партију број 16. 
 
- Дана 14.02.2019. године са почетком у 15,00 часова у просторијама Одељења за стоматолошку 

протетику  Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2. 

обављена је контрола за:  

1. Материјал за стоматолошку протетику I 
2.  Материјал за стоматолошку протетику II 
3.  Материјал за стоматолошку протетику III 
4.  Материјал за стоматолошку протетику IV 
5.  Материјал за стоматолошку протетику V 
6. Зуби гарнитура 

 
- Комисија за јавне набавке је констатовала следеће 
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Стручна комисија на челу са начелником стоматолошке службе др Весне Милинковић оценила је 
узорке на следећи начин: 
 

Партија 

број 

Назив артикла  Понуђач ,,VETMETAL'' 

1 Розе восак (500g) одговарајуће 
 

2 - Ставка бр. 1 Акрилат прах –(1000g) 
 
- Ставка бр.2 Акрилат течност  (500ml) 
 
 

- одговарајући 

- одговарајуће 

3 - Ставка бр.1 Палавит прах (1kg) 
- Ставка бр.2 Палавит течност (0,5l) 

- одговарајуће 
- одговарајуће 

4 Изолак (1l) 
 

- одговарајуће 

5 - Ставка бр.1 Галесил активатор (60g) 

- Ставка бр.2 Ксантопрен (140ml) 
- одговарајуће 
- одговарајуће 

16 Зуби гарнитура - одговарајуће 

 

Партија 

број 

Назив артикла  Понуђач ,,AKORD DENTAL'' 

16 Зуби гарнитура Не одговарајуће јер нису по витином 
кључу 
 

 

Партија 

број 

Назив артикла  Понуђач ,,ORTODENT’’ 

16 Зуби гарнитура Не одговарајуће јер нису по витином 
кључу 
 

 
Партија бр.16  Зуби гарнитура 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

,,AKORD DENTAL'' 80.850,00 88.935,00 1 дан 90 дан 

,,ORTODENT’’ 75.000,00 90.000,00 1 дан 90 дана 

 
 

 
- С обзиром да је понуђач ,,VETMETAL’’ – Београд, доставио узорке за партију бр.17 - 

Рендген, иако то није захтевано конкурсном документацијом, наручилац је накнадно дана 
22.02.2019.године упутио захтев понуђачу  ,,MEDICOM’’ – Шабац  да достави узорке за партију 
бр.17 – Рендген.  
- Дана 26.02.2019. године понуђач ,,MEDICOM’’ – Шабац  је доставио тражене узорке. 

Наручилац је дана 28.02.2019. године послао обавештење понуђачима ,,VETMETAL’’ – 
Београд и ,,MEDICOM’’ – Шабац за термин тестирања узорака и добио повратну информацију од 
оба понуђача да неће присуствовати тестирању узорака. 
 
Дана  04.03.2019.године извршено је тестирање истих и установљено је следеће: 
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 - Контрола  је извршена на металном предмету (кључ) у 3 дозе: 

Партија 

број 

Назив артикла  Понуђач ,,VETMETAL'' 

17 - Ставка бр. 1 Филм (3x4 cm) 

- Ставка бр.2 Фиксир  

- Ставка бр. 3 Развијач  

Понуђач је доставио узорке за све три 
ставке  произвођача ,,Foma''. 
Приликом развијања филмова  на истим 
се јасно уочава предмет који је коришћен у 
сврху контроле узорака. 

 

Партија 

број 

Назив артикла  Понуђач ,,MEDICOM’’   

17 - Ставка бр. 1 Филм (3x4 cm) 

- Ставка бр.2 Фиксир  

- Ставка бр. 3 Развијач  

Понуђач је доставио узорке за све три 
ставке  произвођача ,,Carestream dental’’ 
Приликом развијања филмова  на истим 
се није појавио никакав траг предмета који 
је коришћен у сврху контроле узорака. 

 
Сходно горе наведеном сматрамо да су узорци понуђача,,Vetmetal’’ – Београд  одговарајући,  док 

су се узорци понуђача ,,Medicom’’ – Шабац показали као неодговарајући. 

 
 
4.  Понуђачи чије су поуде одбијене и разлози за одбијање понуда: 
 

- Oдбија се понуда понуђача ,,NEO YU DENT’’ –  Нови Сад за партију бр.6.- Материјал за 

стоматолошку протетику VI јер jе у допису који је доставио навео да за ставке 12 и 18 нуди другачије 
паковање од траженог у техничкој спецификацији .  
 
Партија бр.6  Материјал за стоматолошку протетику VI 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 196.017.00 235.220,40 3 дана 90 дана 

 
 - Oдбија се понуда понуђача ,,NEO YU DENT’’ –  Нови Сад за партију бр.7.- 

Стоматолошки материјал јер jе у допису који је доставио навео да за ставке 7,12,14,23 и 30 нуди 
другачије паковање од траженог у техничкој спецификацији.  
 
Партија бр.7  Стоматолошки материјал 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 467.857,00 561.428,40 3 дана 90 дана 
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- Oдбија се понуда понуђача ,,MEDIPRO INTERNATIONAL’’ – Незнаног јунака 37, Београд, за 
партију бро 8 - Стоматолошки инвентар, јер је понуђена цена већа од процењене вредности 
наручиоца. 
 
Партија бр.8  Стоматолошки инвентар 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

,,MEDIPRO 
INTERNATIONAL’’ 

207.890,00 249.468,00 1 дан 90 дана 

 
 
 
- Oдбија се понуда понуђача ,,NEO YU DENT’’ –  Нови Сад за партију бр.13.- Санитетски 
материјал јер jе у допису који је доставио навео да за ставку 3 нуди другачије паковање од 
траженог у техничкој спецификацији. 
- Одбија се понуна понуђача ,,GROSIS’’ – Ниш, за партију бр. 13 - Санитетски материјал, јер је 
понуђена цена вишеструко већа од процењене вредности наручиоца  
 
Партија бр.13  Санитетски материјал 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 173.610,00 208.332,00 3 дана 90 дана 

,,GROSIS’ 236.500,00 283.800,00 3 дана 90 дана 

 
 
 
- Oдбија се понуда понуђача ,,TEHNODENT'' – Нови Сад и понуђача ,,ORTODENT’’ – Ниш за 
партију број 14 - Спрејеви за подмазивање машина, јер је понуђена цена већа од процењене 
вредности наручиоца. 
 
Партија бр.14  Спрејеви за подмазивање машина 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

,,TEHNODENT'' 20.190,00 24.228,00 1 дан 90 дана 

,,ORTODENT’’ 17.800,00 21.360,00 1 дан 90 дана 

 
 

На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде, примењивао се 

критеријум – најнижа понуђена цена. 
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Прихватљиве понуде: 

Партија бр.1 Материјал за стоматолошку протетику I 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 17.220,00 20.664,00 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 17.220,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 20.664,00 динара. 
 
Партија бр.2 Материјал за стоматолошку протетику II 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 45.300,00 54.360,00 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 45.300,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 54.360,00 динара. 
 
 
Партија бр.3 Материјал за стоматолошку протетику III 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 30.410,00 36.492,00 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 30.410,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 36.492,00 динара. 
 
 
   Партија бр.4 Материјал за стоматолошку протетику IV 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 1.656,00 1.987,20 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.656,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.987,20 динара. 
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Партија бр.5 Материјал за стоматолошку протетику V 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 36.696,00 44.035,20 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 36.696,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 44.035,20 динара. 
 
 
Партија бр.6  Материјал за стоматолошку протетику VI 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 159.401,60 191.281,92 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 159.401,60 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 191.281,92 динара. 
 
 
Партија бр.7  Стоматолошки материјал 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 590.649,40 708.779,28 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 590.649,40 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 708.779,28 динара. 
 
Партија бр.8  Стоматолошки инвентар 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 169.170,00 203.004,00 2 дана 90 дана 

2. ,,TEHNODENT'' 162.510,00 195.012,00 1 дан 90 дана 

3. ,,NEO YU DENT’’ 124.269,00 149.122,80 3 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT''– Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 124.269,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 149.122,80 динара. 
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Партија бр.10  Mетал нијадур 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 9.562,00 11.474,40 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.562,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11.474,40 динара. 
 
 
Партија бр.11  Дифурид – хлорфенол 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 9.000,00 10.800,00 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 10.800,00 динара. 
 
 
Партија бр.12  Алвожил 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 33.000,00 39.600,00 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 33.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 39.600,00 динара. 
 
 
Партија бр.13  Санитетски материјал 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 176.800,00 212.160,00 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 176.800,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 212.160,00 динара. 
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Партија бр.14  Спрејеви за подмазивање машина 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 5.250,00 6.300,00 2 дана 90 дана 

2. ,,NEO YU DENT’’ 4.880,00 5.856,00 3 дана 90 дана 

3. ,,GROSIS’ 9.480,00 11.376,00 3 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,NEO YU DENT''– Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4.880,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 5.856,00 динара. 
 
 
Партија бр.16  Зуби гарнитура 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 91.500,00 109.800,00 2 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 91.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 109.800,00 динара. 
 
 
 
Партија бр.17  Рендген 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 12.700,00 15.240,00 2 дана 90 дана 

2. ,,MEDICOM’’   12.385,00 14.862,00 3 дана 90 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 12.700,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 15.240,00 динара. 
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Група 2 

 
Понуђач: ,,VETMETAL’’  
 

Партиј
а    бр. 

НАЗИВ  
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 4 3 

18. Флекс шајбна – уска 90,00 108,00 

19. Керамичка трака (25m) 750,00 900,00 

20. Восак у жици 2,5 975,00 1.170,00 

21. Восак у жици 3,0 975,00 1.170,00 

22. 
Тестерице А12 (10 

комадa) 
1.030,00 1.236,00 

23. 
Восак за моделирање 
круница и мостова а50 

1.544,00 1.864,80 

24. Глазура инлајн (10г) 7.500,00 9.000,00 

25. 
Фолија за вакум 0,60 

а100 
563,00 675,60 

26. 
Фолија за вакум 0,10 

а100 
563,00 675,60 

27. Пластелин 620,00 744,00 

28. 
Месингани кончић без 

игле а100 
550,00 660,00 

29. Маса за улагање (5kг) 2.421,00 2.905,20 

30. 
Течност за улагање 

(1л) 
325,00 750,00 

31. Опакер (3г) 10.355,00 12.426,00 

32. Бонд – церам бонд (3г) 2.615,00 3.138,00 

33. 
Керамика – прах 

ивоклар (20г) 
10.080,00 12.096,00 

34. Дијамант за обраду 3.800,00 4.560,00 

35. Мандрела за шмирглу  500,00 600,00 

36. Мандрела за шајбне 500,00 600,00 

37. 
Челични бореви за 
технички насадник - 

фисурни 
1.950,00 2.340,00 

38. 
Песак (1kг) 50-100 

микрона 
975,00 1.170,00 

39. 
Песак (1kг) 250 

микрона 
975,00 1.170,00 

40. 
Камење зелено за 
обраду керамике 

200,00 240,00 

41. Четкице за керамику 982,00 1.178,40 

42. Четкице за опакер 491,00 589,20 
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С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 51.639,50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 61.966,80 динара. 
 
 
За партије: 9 и 15 није пристигла ни једна понуда понуђача. 
 

 

Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана пријема ове 
Одлуке, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама. 
 
 
                                                                                              
         Директор  

         Дома здравља 
  
                                                                                       др Снежана Табаковић 
 
                                                                                       
       ___________________________ 


