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Посл.бр. 10-15/19/5 
дана 09.08.2019.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  

 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 109.512,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 131.414,40 динара. 
 
 
Партија бр.2  Стоматолошки материјал 
 
,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 469.945,40 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 563.934,48 динара. 
 
 
 
Партија бр.3 Калцијум хидроксид 
 
,,NEO YU DENT''– Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.760,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3.312,00 динара. 

 
 

 Партија бр.4 Паста за привремено цементирање 
 

,,VETMETAL'' –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3.990,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4.788,00 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.10-15/19/1 
од 18.07.2019.године и измене Одлуке бр. 10-15/19/1/1 од 26.07.2019.године, спроведен је поступак 
јавне набавке мале вредности, те је дана 02.08.2019.године извршено јавно отварање 
прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра - стоматолошког материјала. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 604.000,00 динара 
 

Партија 
бр. 

Назив партије 
Процењена 
вредност 

1. Материјал за стоматолошку протетику  115.000,00 

2. Стоматолошки материјал 480.000,00 

3. Калцијум хидроксид 4.000,00 

4. Паста за привремено цементирање 5.000,00 

 
 
Благовремено, тј. до дана 02.08.2018.год. до 10:00 часова, пристигле су понуде следећих 
понуђача, и то по наведеном редоследу:  
  

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим 
је понуда 
заведен 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,NEO YU DENT’’ – Владике Ћирића 27, Нови Сад 10-15/19/2-1 01.08.2019. 10:20 

2. ,,VETMETAL’’ – Савска 33/II, Београд 10-15/19/2-2 02.08.2019. 09:45 

 
   Неблаговремених понуда нема. 
 

Комисија за јавне набавке је дана 09.08.2019.године сачинила Извештај о стручној оцени и 
констатовала следеће: 
 
Понуђач ,,VETMETAL’’ – Београд доставио узорке за партију 1- Материјал за стоматолошку 
протетику, ставке 2, 3 и 11, које је наручилац назначио у конкурсној документацији. 
 
- Дана 05.08.2019. 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. 

обављено је тестирање за:  

1. Материјал за стоматолошку протетику  
 
- Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
Стручна комисија на челу са начелником стоматолошке службе др Весне Милинковић оценила је 
узорке на следећи начин: 
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Партија бр. 1 
 

Ставка 

број 

Назив артикла  Понуђач ,,VETMETAL'' 

1 Акрилат за репаратуре - прах 200gr или 

Polirepar или одговарајући 

Понуђач је доставио узорк  Polirepar 200гр -

одговарајући 
 

2 Акрилат за репаратуре -  течност 150ml 
Polirepar или одговарајући  
 

Понуђач је доставио узорк  Polirepar 150гр -

одговарајући 
 

11 Ортодонски прах (700g) Ortopol или 
одговарајући 

Понуђач је доставио узорк  Ortopol 700гр -

одговарајући 
 

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

 
Комисија за јавне набавке је констатовала да су понуђачи ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад и 

,,VETMETAL’’ – Београд доставили узорке за партију 2 - Стоматолошки материјал, ставка 2. С 

обзиром  да су оба понуђача доставили  ,,Cegal B'' који је тражен у техничкој спецификацији а који 

је стоматолошка служба користила у ранијем периоду и који се показао као одговарајући, 

наручилац није вршио тестирање узорка и није позивао представнике понуђача. 

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

Дана 02.08.2019. године наручилац је упутио захтев за додатним информацијама сходно 
члану 94. Став 1. Закона о јавним набавкама, где је тражио да му понуђачи ,,NEO YU DENT’’ – 
Нови Сад и ,,VETMETAL’’ – Београд доставе за партију број 2 – Стоматолошки материјал, ставка 
32, узорак и извод из каталога, како би могао да утврди да ли понуђено добро одговара захтевима 
из конкурсне документације, јер је понуђач ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад навео да нуди добро 
произвођача ,,SDI'' који треба да буде еквивалент траженом у техничкој спецификацији. 
Комисија за јавне набавке је констатовала да су до дана 06.08.2019. године до 12 часова, који је 
означен као крајњи рок за доставу узорка и извода каталога, понуђачи ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 
и ,,VETMETAL’’ – Београд, доставили тражене узорке и изводе из каталога. 
  

Понуђачу ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад, одбија се понуда за партију 2 - Стоматолошки 
материјал, јер понуђено добро које нуди за ставку 32 не одговара захтевима из техничке 
спецификације. Наручилац је у техничкој спецификацији захтевао (ГЦ за подлоге и  бочне испуне 

млечних и сталних зуба доступан у 7 боја  (15г+6,4ml) , тврдоће мин 220 Мpa, FUJI IX или одговарајући), 

а понуђач ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад је доставио узорак добра ,,Riva Self Cure’’ произвођача 
,,SDI'' од 15 грама и 9,5 милилитара, као и извод из каталога на коме се исто види да понуђено 
добро не задовољава тражене захтеве из техничке спецификације. С обзиром да се из извода 
каталога и кутије узорка које је понуђач доставио јасно види да понуђено добро не задовољава 
тражене критеријуме из техничке спецификације, наручилац није вршио тестирање узорка. 
 
Партија бр.2  Стоматолошки материјал 
 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Рок испоруке Рок плаћања 

,,NEO YU DENT’’ 382.926,80 459.512,16 3 дана 90 дана 
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На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде, примењивао се 

критеријум – најнижа понуђена цена. 

 

Прихватљиве понуде: 

Партија бр.1 Материјал за стоматолошку протетику  
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 109.512,00 131.414,40 1 дан 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) 109.512,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 131.414,40 динара. 
 
Партија бр.2  Стоматолошки материјал 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,VETMETAL’’ 469.945,40 563.934,48 1 дан 90 дана 

 
Понуђач ,,VETMETAL’’ – Београд, је сходно захтеву о додатним информацијама од 

02.08.2019. године доставио тржени узорак и извод из каталога за ставку 32, из кога се види да 
нуди понуђено добро ,,GC Fuji IX'' од 15 грама и 6,4 милилитара сходно захеву из техничке 
спецификације. С обзиром да се из извода каталога и кутије узорка које је понуђач доставио јасно 
види да понуђено добро задовољава тражене критеријуме из техничке спецификације, наручилац 
није вршио тестирање узорка. 
 
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) 469.945,40 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 563.934,48 динара. 
 
 
Партија бр.3 Калцијум хидроксид 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,NEO YU DENT'' 2.760,00 3.312,00 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) 2.760,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 3.312,00 динара. 
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Партија бр.4 Паста за привремено цементирање 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
испоруке 

Рок плаћања 

1. ,,NEO YU DENT'' 4.845,00 5.814,00 3 дана 90 дана 

2. ,,VETMETAL’’ 3.990,00 4.788,00 1 дан 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) 3.990,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4.788,00 динара. 
 

 

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 


