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Посл.бр. 10-15/5-1 
дана 14.08.2019.године 
 
 

             На основу члана 109. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 10-15/19 

ПАРТИЈА 2 - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ  

 
 

  
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу дописа понуђача ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад од 14.08.20419.године, у којем је 
доставио изводе из каталога и упутства за употребу Комисија за јавне набавке је извршила 
поновну стручну оцену понуда и  констатовала следеће: 
 
 
На основу извода из каталога и упутства за употребу које је понуђач ,,NEO YU DENT’’ – Нови 
Сад доставио у захтеву за изменом одлуке о додели уговора ЈН 10-15/19, види се да понуђена 
добра  понуђача ,,VETMETAL’’ – Београд, за партију број 2 – Стоматолошки материјал ставка 4 
(понуђено добро не садржи цирконијум како је захтевано у техничкој спецификацији), 
ставка 32 (понуђено добро није у 7 боја како је захтевано у техничкој спецификацији), 
ставке 50 и 51 (понуђена добра не садрже кортикостероиде како је захтевано у техничкој 
спецификацији) не одговарају захтевима из техничке спецификације.  
Како понуђена добра понуђача ,,VETMETAL’’ – Београд, за поменуте ставке нису у складу са 
захтевима из техничке спецификације, а како  је понуђачу ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад, такође 
одбијена понуда као неодговарајућа, на основу Извештаја о стручној оцени 10-15/19/4 од 
09.08.2019. године и Одлуке о додели уговора бр.10-15/19 од 09.08.2019.године, јер нуди добро 
не испуњава захтеве из техничке спецификације, Комисија за јавне набавке је предложила 
директору Дома здравља ,,Др Јован Јовановић Змај`` Стара Пазова, да се обустави поступак 
јавна набавка број 10-15/19 за партију 2,  сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама. 
Разлога обустављања је тај што нису испуњени услови за доделу уговора. 
 
Трошкови припреме понуде се не надокнађују,  јер разлози за обуставу поступка нису на страни 
Наручиоца. 
 

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 


