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Посл.бр. 10-19/19/5-1 
дана 23.10.2019.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 10-19/19 

ЗА ПАРТИЈЕ 50 И 51  

 
 

  
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

1. Предмет јавне набавке: јавна набавка добра – стоматолошки материјал 33141800 (зубарски 
потрошни материјал) за  потребе  Дома  здравља «Др Јован Јовановић Змај» Стара Пазова 
  
2. Процењена вредност јавне набавке за партије 50 и 51: 20.500,00 динара 
 

Партија 
број 

Назив партије Процењена вредност 

1. Средство за 
дефинитифно 

пуњење канала 
корена зуба -прах 

10.500,00 

2. Средство за 
дефинитифно 

пуњење канала 
корена зуба - течност 

10.000,00 

   
 

3. Благовремено, тј. до дана 08.10.2018.год. до 10:00 часова, пристигле су понуде следећих 
понуђача, за партије 50 и 51 и то по наведеном редоследу:  
  

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим 
је понуда 
заведен 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,NEO YU DENT'' doo – Владике Ћирића бр. 27, 
Нови Сад 

10-19/19/2-2 07.10.2019. 07:50 

2. 
,,AKORD DENTAL’’ doo – Скерлићева 8, 

Крагујевац 
10-19/19/2-4 08.10.2019. 08:45 

   Неблаговремених понуда нема. 
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- Дана 16.10.2019. године наручилац је сходно члану 93. Став 1. Закона о јавним набавкама, 

упутио захтев понуђачу ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад и ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац,   да 

доставе  извод каталога за партију 50 и 51, како би наручилац могао да недвосмислено 

установи да ли понуђени производ испуњава захтеве из техничке спецификације, тј да ли је на 

бази еугенола и кортикостероида . 

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

Понуђачу ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад одбија понуда за партије: 50 и 51 јер понуђена 
добра не садрже кортикостероид, како је тражено у техничкој спецификацији. 

 
- Дана 16.10.2019. године понуђач ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад, је доставио извод из каталога  
за партију 50 i 51 из кога се јасно не види да ли понуђено добро ,,I-ENDO’’  задовољава захтеве 
из техничке спецификације, па је комисија за јавне набавке дана 17.10.2019. године упутила 
захтев Агенсији за лекове и медицинска средства за појашњењем у вези  испуњава захтеве из 
техничке спецификације.  
Дана 23.10.2019. године Агенсија за лекове и медицинска средства је доставила допис у коме 
наводи да техничка документације није обавезна у поступку регистрације медицинског средства 
и да једино може да достави упутство за употребу предметног производа, што је и учинила. Из 
достављеног упутства се јасно види да добро које је понудио понуђач ,,NEO YU DENT’’ за 
партије 50 и 51 не испуњава трежене захтеве из техничке спецификације, јер нису на бази 
кортикостероида. 
Из свега горе наведеног Комисија за јавне набавке одбија понуду понуђача ,,NEO YU DENT’’ за 
партије 50 и 51 јер су неоговарајуће. 

 
 

Понуђач  ,,NEO YU DENT’’ 
 

Партија 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

50. 8,820.00 10,584.00 

51. 9.800,00 11.760,00 

 
Комисија за јавне набавке је уочила да је код понуђача ,,NEO YU DENT’’ – Нови Сад 

начињена рачунарска грешка за партију 51, те је дана 16. 10.2019. године, затражила 
сагласност од понуђача за исправком исте. Понуђач је истог дана дали сагласност за исправку 
рачунарске грешке. Уместо укупне цене за партију 51 уместо 288,00 динара без ПДВ-а, треба да 
стоји 9.800,00 динрара без ПДВ-а, док са ПДВ-ом уместо 345,60, треба да стоји 11.760,00 
динара 
 
 

Понуђачу  ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац   се одбијају понуде за партију: 50, јер 
понуђена вредности премашују процењене вредности поменуту партију. 
 

Такође се понуђачу ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац   одбијају понуде за партије: 50 и 51 
јер добра морају бити компатибилна, тј. од једног произвођача и  јер се из извода каталога види 
да понуђено добро за партију 50 не садржи кортикостероид, како је тражено у техничкој 
спецификацији. 
 
 
- Дана 16.10.2019.године Понуђач ,,AKORD DENTAL’’ – Крагујевац,   је доставио  извод каталога 
за партију 50 из кога се види да понуђено добро ,,Cortisomol Sp’’ не задовољава захтеве из 
техничке спецификације, јер није на бази кортикостероида. 
За партију 51  понуђено добро ,,Zino – EG’’ понуђач није доставио тражени извод из каталога.  
Комисија је такође установила да понуђена добра за партију 50 и 51 нису компатибилна тј. 
понуђени су производи од два различита произвођача.  
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Из свега горе наведеног Комисија за јавне набавке одбија понуду понуђача,,AKORD DENTAL’’ – 
Крагујевац за партије 50 и 51 јер су неоговарајуће. 
 
Понуђач ,,АКORD DENTAL’’  
 

Партија 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

50. 
13,720.00 

 
16,464.00 

 

51. 
4,900.00 

 

5,880.00 

 

 
 
С обзиром да наручилац није у могућности да додели уговор за партије 50 и 51 из разлога што 
нису испуњени услови за доделу уговора, јер су све понуде  неодговарајуће, предложено је 
директору Дома здравља обустава поступка за поменуте партије. 
 
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 


