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На основу члана  39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ бр. 1.1.3/2016, 

дел. бр. 807 од 02.08.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 

бр. 1.1.3/2016, дел. бр. 808 од 02.08.2016. године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ                                                      

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНИХ ВЕЖБИ У КАБИНЕТИМА, ПО ПАРТИЈАМА 

ЈНМВ бр. 1.1.3/2016  

Садржај: Стр. 

Општи подаци о јавној набавци 3 

Врста техничке карактеристике (спецификација, квалитет, количина и опис добара) 4 

Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 
19 

Критеријуми за доделу уговора 
24 

Обрасци који чине саставни део понуде 25 

Образац 1  Образац понуде (са Прилозима 1, 2 и 3) 26 

Образац 2 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 31 

Образац 3 Образац трошкова припреме понуде 81 

Образац 4 Изјава о независној понуди 82 

Образац 5 Изјава понуђача/члана групе о испуњавању услова из члана  75. ЗЈН 83 

Образац 6 
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 

4) 
84 

Образац 7 
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2 Закона о 

јавним набавкама 
85 

Образац 8 
Изјава о намери издавања средства обезбеђења за добро извршење 

посла 
86 

Образац А Менично овлашћење - писмо 87 

Модел уговора 89 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

95 
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“  
Интернет страница: www.medicinskakg.com  
Матични број: 07150318 
ПИБ: 101042289 
Текући рачун: 840-0000000272660-52 
Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко трезора НБС. 

2.Врста поступка јавне набавке: 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3.Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 у поступку јавне набавке мале вредности је 
набавка  добара – материјал за образовање за извођење наставних вежби у кабинетима, по 
партијама за потребе Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац.  
 
4. Опис партија 

БРОЈ ПАРТИЈА ОПИС ПАРТИЈЕ 

Партија 1 Потрошни медицински материјал 

Партија 2 Раствори и супстанце 

Партија 3 Реагенси за биохемију и хематологију 

Партија 4 Потрошни материјал за зубне техничаре 

Назив и ознака из ОРН:   
33140000   Медицински потрошни материјал 
15863000   Чај 
24000000         Хемијски производи 
33600000        Фармацеутски производи 
33696000         Реагенси и контрасти 
33130000         Зубарски и суб-специјалистички инструменти и апарати 
 
5. Контакт (лице или служба); 

Душан Николић, nabavkemedskg@gmail.com 

Комуникација се обавља сходно члану 20. Закона о јавним набавкама. 
Радним временом у Медицинској школи са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац 
сматра се време од 08:00 до 14:00 часова. 
Радним данима сматрају се дани од понедељка до петка. Субота и недеља су нерадни дани. 
 

mailto:nabavkemedskg@gmail.com
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(спецификације), квалитет, количину и опис добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 

добара) 

 

Спецификација, квалитет, количина и опис добара 

Партија 1 – Потрошни медицински материјал 

Ред. 
Бр. 

Назив производа Јединица мере Количина 

1. Чај од корена белог слеза (паковање у кесама) 
потребно је за извођење вежби у кабинету  

г 800 

2. Чај од листа жалфије (паковање у кесама) потребно 
је за извођење вежби у кабинету 

г 400 

3. Чај од плода кима  (паковање у кесама) потребно је 
за извођење вежби у кабинету 

г 400 

4. Чај од плода коријандера  (паковање у кесама) 
потребно је за извођење вежби у кабинету 

г 400 

5. Газа 100m x 1m пак 2 

6. Завој 5cm x 5 m, колико завој – уткани руб, 24 нити / 
cm2, 100% памук 

ком 200 

7. Завој 6cm x 5 m, колико завој – уткани руб, 24 нити / 

cm2, 100% памук 
ком 200 

8. Завој 8cm x 5 m,колико завој – уткани руб, 24 нити / 

cm2, 100% памук 
ком 200 

9. Медицинска вата, памук 100%, за употребу у 
здравству 

кг 7 

10. Вата папирна  60 cm x 30 cm, целулозни папир кг 7 

11. Рукавице латекс  величина 7,5  прегледне рукавице Кутија (100 11 
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од природне гуме, талкиране, нестерилне ком) 

12. Стерилне рукавице величина 7,5  операционе  Ком  20 

13.  Рукавице латекс  величина 7  прегледне рукавице од 
природне гуме, талкиране, нестерилне 

Кутија (100 
ком) 

2 

14.  Рукавице латекс величина 8  прегледне рукавице од 
природне гуме, талкиране, нестерилне 

Кутија (100 
ком) 

2 

15. Леукопласт 5cm  х  5cm  платнени бели фластер у 
колуту,за нормалну кожу,намењен за дуготрајно 
учвршавање завоја 

пак 10 

16. Леукопласт 2,5cm  х  5cm  платнени бели фластер у 
колуту,за нормалну кожу,намењен за дуготрајно 
учвршавање завоја 

пак 10 

17. Бела тетра пелена чвршћа 140 g/m2,80х80 за 
преповијање,100% памук 

ком 20 

18. Бризгалице 2ml ком 400 

19. Бризгалице 5ml ком 400 

20. Игле и.м. (зелене) ињекцијске игле, 0,8 х 40mm 
luer - lock 

ком 600 

21. Игле и.м. (розе) ињекцијске игле, 1,2 х 40mm luer 
- lock 

ком 200 

22. Игле с.ц. стерилне игле, 0,45 х 16mm luer - lock ком 300 

23. Вакутајнер игле (стандардне)  Кутија (100 
ком) 

7 

24. Вакутајнер беби систем (стандардни) ком 150 

25. Вакутајнер повеска (стандардна) ком 5 
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26.  Системи за инфузију (стандардни, сет) ком 150 

27.  Брауниле 1,3 х 45 mm, 96ml/min, luer - lock ком 40 

28. Брауниле 1,1 х 33 mm, 61ml/min, luer - lock ком 40 

29. Левак (аналитички тј. квантитативни)  ком 20 

30. Пропипета са три гумена вентила  ком 3 

31. Бирета са правом славином (по Шелбаху) 50ml ком 17 

32. Епрувета (стандардна) 12cm, стаклена ком 100 

33. Вакутајнер епрувете за крвну слику  ком 300 

34. Вакутајнер епрувете за хемостазу  ком 300 

35. Вакутајнер микроепрувете за крвну слику 500 
микролитара 

ком 300 

36. Покровно стакло 10мм x 10мм  ком 100 

37.  Покровно стакло 18 мм x 18 мм   ком 100 

38.  Меланжери за Er еритроците  ком 30 

39. Mеланжери за Le леукоците ком 30 

40. Нормалан суд 100ml, стакло  ком 3 

41. Патена метална 250ml  ком 5 

42. Hct цевчице  ком 500 

43. Металне шпатуле (190mm) ком 2 

44. Металне шпатуле (230mm) ком 2 

45. Стаклени левак мали  ком 2 

46. Стаклени штапићи  ком 45 

47. Хемијска чаша 400ml, стаклена, висока ком 2 

48. Хемијска чаша 250ml, стаклена, висока  ком 3 

49. Хемијска чаша 150ml, стаклена, висока ком 5 

50. Хемијска чаша 100ml, стаклена, висока ком 18 

51. Хемијска чаша 50ml, стаклена, висока ком 5 

52. Пистил керамички средњи глазирани порцелан ком 2 

53. Лончићи за жарење, уже, са дебљим зидовима  ком 10 

54. Суд по Ерленмајеру од 250ml ком 10 

55. Пипете за SE по Вестер Грину, стаклене ком 10 

56. Епрувете стаклене (16cm x 16mm) ком 100 

57. PVC кутија 10g ком 100 

58. PVC боца 10ml ком 100 

59. PVC боца 100ml ком 200 
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60. PVC боца 50ml ком 100 

61. PVC боца 30ml ком 100 

62. PVC боца 20ml ком 100 

63. PVC козметичка боца 65ml  ком 200 

64. PVC козметичка боца 100ml  ком 200 

65.  PVC козметичка боца 150ml  ком 100 

66.  PVC кутија 50g ком 200 

67. PVC кутија 30g ком 200 

68. PVC кутија 20g ком 200 

69. PVC кутија 5g  ком 200 

70. Тубе металне за масти 30ml ком 100 

71. Стик за усне (стандардни) ком 200 

72. AP кеса 6cm x 10cm (папирна кесица) ком 300 

73. AP кеса 10cm x 15cm ком 100 

74. Филтер папир  ком 10 

75. Сигнатуре црвене   ком 500 

76. Сигнатуре беле  ком 100 

77. Универзални индикатор папир  пак 2 

78. Папирне капсуле  ком 200 

79. Филтер хартија црна трака (90mm)  пак 1 

80.  Филтер хартија, обична  табак 1 

81. SOL. NaCl 0,9%, 500ml ком 160 

82. Ноћна посуда (лопата)  ком 2 
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83. Витамин C (табла) од 500mg ком 4 

84. Aqua Pro injectione (ампула 5ml) ком 600 

85. Аспирин таблете 100mg кутија  5 

86. Алкохол 96 % (етил алкохол 96%), паковање од 1 
литра  

л 230 

 

Партија 2 – Раствори и супстанце 

Ред. 
Бр. 

Назив производа Јединица мере Количина 

1. Aetheroleum Eucalipti г 200 

2. Aetheroleum Menthae л 0,1 

3. Menthol г 200 

4. Hydrogen conc. л 2 

5. Propilenglikol л 1 

6. Glycerolum,1l пак 4 

7. Aethanolum 96%,1l пак 268 

8. Tocopherol г 200 

9. Collagen 100g пак 2 

10. Ol.paraffinum л 8 

11. Ol.amygdalae л 1 

12. Ulje Nocurka 100ml пак 1 

13. Urea кг 1 

14. Natrijumkarbonat г 200 

15. Natrijumtetraborat (Borax) г 500 

16. Ol. Olivae л 2 

17. Vaselinum album кг 8 

18. Cera lanae кг 5 

19. Ihtiol г 100 

20. Talc кг 5 

21. Zinci oxydum кг 1 

22. Cera alba кг 1 

23. Cetaceum кг 1 

24. Cetanol г 500 

25. Siloxan г 500 

26. Karbopol г 100 

27. Jojoba ulje 100ml пак 3 

28. Nevenovo ulje 1l пак 1 

29. Izopropilmiristat,1l пак 1 
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30. Oleum Cacao кг 1 

31. Oleum AD solutio г 300 

32. Fambaza кг 4 

33. Cholesterolum г 100 

34. Paracetamol г 100 

35. Ricinusovo ulje л 1 

36. Witepsol кг 1 

37. Gelatina alba г 500 

38. Jod г 150 

39. Erytromicin г 20 

40. Clindamycin г 20 

41. Nystatinum г 20 

42. Miris VANILA мл 20 

43. Miris NIVEA мл 20 

44. Aqua amygdalae,1l пак 2 

45. Tinctura chamomilae г 100 

46. Dexpanthenol г 200 

47. Alantoin г 200 

48. Povidon jod sol. мл 500 

49. GMS (Glicerolmonostearat) г 500 

50. Titan dioxid г 100 

51. Uvinol MC80 г 100 

52. Eusolex 4360 г 100 

53. KJ (KALIJUM JODID) г 400 

54. PbCl2 (OLOVO HLORID) г 400 

55. (NH4)2S (AMONIJUM SULFID) г 400 

56. Bi(NO3)3 (BIZMUT-NITRAT) г 200 

57. (NH4 )2 Cr2 O7 (AMONIJUM-DIHROMAT) г 400 

58. ZnCl2(CINK-HLORID) г 250 

59. NaNO2 (NATRIJUM – NITRIT)  г 200 

60. CH3COONa (NATRIJUM ACETAT) г 200 

61. KCNS (KALIJUM-RODANID)  г 200 

62. HNO3 (NITRATNA KISELINA) л 2 

63. H2SO4 (SUMPORNA KISELINA) л 2 

64. HCl (HLORIDNA KISELINA) л 3 

65. NH4OH (AMONIJUM HIDROKSID) л 8 

66. H2O2 (30%) л 1 

67. ACETON л 1 

68. KOH (KALIJUM HIDROKSID) г 200 

69. KALIJUMHEKSACIJANOFERAT (II) г 400 

70. KALIJUMHEKSACIJANOFERAT (III) г 200 

71. MAGNEZIJUM-HLORID, MgCl2 г 200 

72. MAGNEZIJUM-SULFAT, MgSO4 г 200 
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73. CINK-SULFAT, ZnSO4x7H2O г 200 

74. ŽIVA (II)-JODID, HgI2 г 200 

75. ORTOBORATNA KISELINA, H3BO3 г 200 

76. BIZMUT-SUBNITRAT г 200 

77. SULFACETAMID г 10 

78. GVOŽĐE (III)-HLORID, FeCl3 пак  1 

79. KOFEIN г 100 

80. KMnO4 (KALIJUM PERMANGANAT)  0,02M л 5 

81. NaCO3 (NATRIJUM KARBONAT) 0,05M л 2 

82. HCl (HLOROVODONIČNA KISELINA) 0,1M л 5 

83. NaOH (NATRIJUM HIDROKSID) 0,1M л 3 

84. AgNO3 (SREBRO NITRAT) 0,1M л 4 
 

Партија 3 – Реагенси за биохемију и хематологију 

Ред. 
Бр. 

Назив производа Јединица мере Количина 

1. Бели наставци за једноканалну аутоматску 
пипету, капацитета 5-10µl, типа TopPette 
Dragonlab „или одговарајуће“ 

ком 1000 

2. Бели наставци за једноканалну аутоматску 
пипету, капацитета 100-1000µl, типа TopPette 
Dragonlab „или одговарајуће“ 

ком 1000 

3. Мултикомпонентни контролни серум - normal 
control 

мл 5 

4. Тест траке за урин, 10 параметара, 100 ком/пак пак 1 

5. Сет са стандардом за одређивање магнезијума 
на полуаутоматском спектрофотометру 

мл 250 

6. Сет за одређивање гама – глутамил трансферазе 
на полуаутоматском спектрофотометру 

мл 250 

7. Сет са стандардом за квантитативно 
одређивање укупних протеина у урину на 
полуаутоматском спектрофотометру  

мл 250 

8. Сет са стандардом за одређивање укупног и 
директног билирубина на полуаутоматском 
спектрофотометру 

мл 250 

9. Сет за одређивање кератин киназе на 
полуаутоматском спектрофотометру 

мл 250 

10. Сет за одређивање кератин кинасе-МБ на 
полуаутоматском спектрофотометру 

мл 250 

11. Turkov раствор мл 300 

12. Haymov раствор мл 300 

13. May Grunwald раствор мл 300 

14. Gimsa раствор мл 300 
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15. Реагенс за PT 1s.c. ком 1 

16. Глинена подлога за Hct ком 1 
 

Партија 4 – Потрошни материјал - зубни техничари 

Ред. 
Бр. 

Назив производа Јединица мере Количина 

1. Месингани кочићи са иглицом (дужина 28мм, 
пин маx 5,5мм) 

Ком. 1200 

2. Адапта фолија-тврда, дебљина 0,6мм и 
пречника 45мм, паковање од 100 комада 

Пак.  13 

3. Изолационо средство за  изолацију гипса од 
гипса, гипса од акрилата и гипса од воска, 
паковање је  250мл  

Пак. 9 

4. Цервикални восак  
Восак за цервикално заливање круница без 
тензије. 
За прецизно исечене маргине крунице. 
Веома ниска термална контракција. 
Паковање од 50 грама. 

Ком. 2 

5. Гипс алабастер , универзални, снежно беле боје. 
Паковање 1кг. 
Опис производа 
Однос мешања     100 г : 40-50 мл 
Време рада                  2-3 мин 
Време везивања     10-20 мин 
Тврдоћа након                24х 40-50 Н/мм² 
Компресивна тврдоћа  10-15 Н/мм² 
Експанзија                  ˂0,20 % 

Кг. 150 

6. Гипс IV класе, супертврди синтетски гипс тип 4 за 
израду радних модела, паковање од 2 кг праха 
Користи се за изливање: 
•  радних модела за врло прецизне зубне 
надокнаде; 
•  радних патрљака за све врсте фиксних 
надокнада; 
•  других компликованих ливних система где су 
потребни модели изузетне тврдоће. 
 
Карактеристике: 
•  велика тврдоћа, оптимална компресиона и 
абразивна чврстоћа; 
•  изузетна прецизност у репродукцији детаља; 
•  везивна експанзија прилагодјена адиционим 

Пак. 8 



Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић”,                                                                                                          
                             Радоја Домановића 2,  
                             34000, Крагујевац 
           
 

12 од 102 
ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 

силиконима. 

7. Гипс III класе, тврди синтетски гипс тип 3 за 
израду радних модела, паковање од 2 кг праха 
Користи се за изливање: 
•  радних модела за израду акрилатних протеза 
и ортодонтских апарата; 
•  радних модела за израду фиксних зубних 
надокнада; 
•  студијских модела; 
•  модела за подлагање и репаратуре протеза; 
•  модела за израду епитеза. 
 
Карактеристике: 
•  висока отпорност на притисак у 
полимеризацији акрилата; 
•  изузетна репродукција детаља и глаткоћа 
површина. 

Пак. 13 

8. Метална шпатула за мешање гипса и алгината, 
глатка површина, произведена са изванредним 
квалитетом нерђајућег челикакоји садржи 
веома висок проценат никл-хрома за савршену и 
потпуну отпорност на рђу и корозију 

Ком. 3 

9. Фреза за обраду акрилата  
Карактеристике: 
FREZA D251EF/060 9322  
Прецизно произведено и балансирано. 
Кодирано бојама према ИСО стандардима. 
Фино укрштена сечива [Е] – идеално за фину 
обраду метала, акрилата и гипса. 
Маxимална брзина 21,000 обртаја у минути. 

Ком. 6 

10. Фреза за обраду акрилата 
Карактеристике: 
FREZA D079E/060 9314 
Прецизно произведено и балансирано. 
Кодирано бојама према ИСО стандардима. 
Стандардно укрштена сечива [Е] – идеално за 
брзу обраду метала, акрилата и гипса. 
Маxимална брзина 21,000 обртаја у минути. 

 
Ком. 

 
2 

11. Резервне тестерице 
Тестерице израдјене од високо квалитетног 
челика. Паковање од 12 тестерица димензија 75 
x 0,25 x 3 мм 

Пак. 20 

12. Восак за моделовање са виоким 
перформансама и без остатака сагоревања 

Ком. 3 

13. Восак коцка за моделовање  Ком. 100 
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Парафинска восак коцкица за обуку зубних 
техничара и студентата стоматологије из 
предмета морфологија зуба. 
Диманзије: 17мм х 17мм х 27мм 

14. Пластелин за израду капица адапта методом Ком. 2 

15. Шмиргла у котуру 15мм/10м GMBH, за обраду 
акрилатних протеза. 
Подлога брусног папира је платно. 
Ширина траке је 15мм а дужина 10м, финоћа од 
150 микрона. 

Финоћа 150 
микрона 

1 

16. Шмиргла у котуру 15мм/10м GMBH, за обраду 
акрилатних протеза. 
Подлога брусног папира је платно. 
Ширина траке је 15мм а дужина 10м, финоћа од 
180 микрона. 

Финоћа 180 
микрона 

1 

17. Аутополимеризујући акрилат, прах, паковање 
500гр.  
Користи се за израду индивидуалних кашика. 
Аутополимеризујућа вештачка смола, 
произведена у облику праха, поуздано и брзо 
очвршћава, стабилне је форме и чврстине. 

Пак.  3 

18. Ауто полимеризујући акрилат, течност 200 мл  
Користи се за израду индивидуалних кашика. 
То је аутополимеризујућа вештачка смола, 
произведена у облику праха и течности. 
Поуздано и брзо очвршћава, стабилне је форме 
и чврстине. 

Пак. 9 

19. Восак за моделовање загрижајног бедема 
Високо квалитетни восак у плочама димензије 
18,8 x 8,9 цм x 1,6 мм 

кутија 
 

14 
 

20. Горње базне плоче, кутија са 12 плоча 
Користе се за израду базе загрижајних шаблона, 
•  загревањем постају пластичне и лако се 
адаптирају на радне моделе 
•  хлађењем задржавају измоделовани облик 
без накнадних деформација 

кутија 7 

21. Доње базне плоче, кутија са 12 плоча 
Користе се за израду базе загрижајних шаблона, 
•  загревањем постају пластичне и лако се 
адаптирају на радне моделе 
•  хлађењем задржавају измоделовани облик 
без накнадних деформација 

кутија 7 

22. Топлопополимеризујући акрилат за базу 
протезе у праху, паковање: тегла од 350гр. праха  
За израду мобилних зубно-протетских 

Пак. 6 
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надокнада 
Карактеристике:  
•  лако се припрема и једноставно примењује; 
•  оптималне физичке особине; 
•  одговара боји здраве гингиве; 
•  полимерисане протезе су глатких површина и 
без порозности. 

23. Топлопополимеризујући акрилат за безу 
протезе,течност, паковање: тегла од 200мл. 
За израду мобилних зубно-протетских 
надокнада 
Карактеристике:  
•  лако се припрема и једноставно примењује; 
•  оптималне физичке особине; 
•  одговара боји здраве гингиве; 
•  полимерисане протезе су глатких површина и 
без порозности. 

Пак. 14 

24. Кондензациони силиконски отисни материја 
врло високе вискозности, кутија од 1 кг. кит 
пасте мерица за дозирање. 
Отисна маса користи се за: основни отисак код 
примене методе двофазног отискивања; 
основни отисак са међупростором за 
корекциону пасту; отисак појединачних зуба за 
израду привремених круница; ситуациони 
отисак. 
Карактеристике: 
једноставно дозирање; оптимално време за рад; 
изражена димензиона стабилност отисака. 

кутија 3 

25. Кондензациони силиконски отисни материјал 
ниске вискозности, туба са 155мл корективне 
пасте; коректурни отисни материјал у 
кмбинацији са С кит отисним материјалом 
Карактеристике: лака и једноставна примена, 
прецизност отискивања субгингивалној регији, 
економичан. 

Туба 3 

26. Универзални активатор у облику пасте. 
Паковање 60мл. 

Туба 2 

27. Акрилати за изрду ортодонтских апарата 
Хладнополимеризујући - течност  

Мл. 500 

28. Акрилат за изрду ортодонтских апарата  
Хладнополимеризујући - грама 

Гр. 700 

29. Прах за полирање акрилатних протеза, 
паковање: канистер са 3кг праха 
Користи се за полирање свих акрилатних 

Пак. 2 
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протеза током завршне обраде. 
Карактеристике:  
•  лака и једноставна примена; 
•  омогућава полирање акрилата до високог 
сјаја 

30. Четка за полирање D/5U 55-5080 
Четка за полирање са црним природним 
влакнима у пет редова. Основа четке је дрвена 
промера 40мм са металним ојачањем у 
средини. Укупан промер четке је 80мм. 

Ком 3 

31. Четка од јеленске коже 50×90 43M509 
Четка од микрофибер влакана распоређених у 
пет редова са пластичном основом. Промер 
четке је 90мм 

ком 1 

32. Жица за кукице 0,6мм м 60 

33. Жица за кукице 0,7мм м 60 

34. Жица за кукице  0,8мм м 60 

35. Акрилатни зуби  
Паковање на плочицама: 
•  предњи горњи ( са 6 зуба); 
•  предњи доњи ( 6 зуба); 
•  бочни горњи (са 8 зуба); 
•  бочни доњи ( са 8 зуба); 
•  гарнитура - ( са 28 зуба). 
Карактеристике:  
•  израђује се у 16 боја прилагођених 
стандардним ВИТА® бојама; 
•  лако уклапање у комбинацији са метал-
керамичким радовима; 
•  морфологија је прилагођена просечном 
орално инцизалном луку природних зуба; 
•  бочни нагиби квржица усаглашени са нагибом 
кондилне путање безубих пацијената; 
•  оптималне физичке и оптичке особине. 

Гарнитура 70 

36. Восак за лепљење 
Користи се за: 
лепљење делова при састављању гипсаног 
модела, 
лепљење металних круница и тела моста при 
улагању за лотовање, 
лепљење поломљених акрилатних протеза при 
репаратури, 
лепљење поломљених модела и за остале 
бројне потребе. 

ком 1 

37. Восак за такмичаре Пак. 1 
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Карактеристике: 
Dentaurum-Star Wax CB-grieen  

38. Течност 
Користи се за: 
Репаратура напрслих или поломљених 
акрилатних протеза; 
Израда имедијатних протеза; 
Индиректно или директно подлагање протеза; 
Додатак зуба или кукице у протези; 
Делимично екстендирање протеза. 

Пак. 2 

39. Прах 40г 
Користи се за: 
Репаратуру напрслих или поломљених 
акрилатних протеза; 
Израда имедијатних протеза; 
Индиректно или директно подлагање протеза; 
Додатак зуба или кукице у протези; 
Делимично екстендирање протеза. 

Пак. 1 

 40. Адапта фолија- дебљине од 0,6мм и пречника 
45мм, намењена за израду капица на радним 
патрљцима. 
Паковање садржи 100 комада. 

Пак. 2 

41. Ватростална  маса за ливење-течност за мешање 
са масом за улагање са фосфатним везивом 

Л. 1 

42. Ватростална  маса за ливење –прах специјална 
маса за улагање за све денталне легуре на бази 
фосфата, без примесе графита, експанзија која 
се веома лако може обликовати. Захваљујући 
својој веома финој структури даје изузетно 
егзактне продукте, ливене објекте без оксидних 
слојева и који су лаки за одвајање, има добру 
постојаност на високим температурама и на тај 
начин омогућава ливење без тешкоће 

Гр. 3200 

43. KORUND AL-OXID 99.5 % A паковање: 1кг 
Специјални песак за пескарење, чистоће 
Алуминиум-оксида од 99,5 %. 
Не изазива силикозу, израђен према захтевима 
DIN 8201/6. 
Доступне гранулације су 110-150 микрона 

Пак. 5 

44. Сепарир шајбна 
Сепарирка 25 х 0.6 мм 
за обраду племенитих легура са високом 
отпорношћу на лом 

Ком. 6 

45. Сепарир шајбна   
Сепарирка 35 х 3 мм за обраду метала 

Ком. 8 
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46. Мандреле за шајбне 8MM 5438 за  карборундум 
дискове (шајбне) са широм главом од 8 мм за 
бољу стабилизацију. 

Ком. 3 

47. Дентална легура на бази племенитих метала тип 
3 за ливење фиксних протетских надокнада, 
паковање: Кутија са 100г плочица легуре, 
Користи се за ливење: 
•  тела круница и мостова; 
•  надоградњи; 
•  атечмена; 
•  инлеја, и других фиксних радова од 
метала.Карактеристике: 
•  оптималне физичке и механичке особине; 
•  висок степен хомогености; 
•  једноставна и сигурна примена 

Пак. 2 

48. Монтирани камен GR13 6241  
Силикон карбидни камен за брзу и без 
загревања обраду керамике 

ком 3 

49. Монтирани камен GR29 6202  
Силикон карбидни камен за брзу и без 
загревања обраду керамике 

ком 3 

50. Фреза D295E/023 9363  
Прецизно произведено и балансирано. 
Кодирано бојама према ИСО стандардима. 
Стандардно укрштена сечива [Е] – идеално за 
брзу обраду метала, акрилата и гипса. 
Максимална брзина 21,000 обртаја у минути. 

ком 3 

51. Паста - опакер 
Карактеристике: 
синтетичка керамика намењена за израду 
металкерамичких надокнада са изузетном 
отпорношћу на пуцање, природне 
флуоресценције и једноставне употребе. 

ком 3 
 

52. Дентин - прах 
Конвенционална керамика за метал керамичке 
радове, изузетне ефикасности, даје 
високоестетске резултате. 

ком 4 

53. Глеђ-инцизална-прах 
Конвенционална керамика за метал керамичке 
радове, изузетне ефикасности, даје 
високоестетске резултате. 

ком 2 
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Квалитет и посебни захтеви наручиоца 

У складу са захтевима из техничке спецификације. 

Наручилац захтева достављање каталога или лифлета или проспекта за свако добро по 
савкој ставци по свакој партији за коју подноси понуду. Комисија наручиоца ће на основу 
приложеног каталога или лифлета или проспекта, приликом стручне оцене понуда, 
утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из техничке спецификације (каталог 
или лифлет или проспект може бити достављен и у фотокопији).  

Пожељно је да се, ради бржег прегледа од стране комисије, за сваку ставку из партија за коју 
се подноси понуда назначи у приложеном каталогу или лифлету или проспекту на коју се исти 
односи. 

 
Понуда за чија добра се буде утврдило да не испуњавају све захтеве из техничке 
спецификације биће оцењена као неодговарајућа. 

Начин спровођења контроле и обезбеђење  

Контрола испоручених добара се врши од стране стручне службе наручиоца.  

Рок испоруке 

Рок испоруке укупних количина по свакој партији:  (од минимално 15 дана од дана 
обостраног потписивања уговора до максимално 30 дана од дана обостраног потписивања 
уговора). 

Трошкови доставе укључују се у понуђене јединичне цене и на терет су понуђача. 

Место испоруке 

На адреси наручиоца- франко магацин наручиоца, ул. Радоја Домановића број 2. Крагујевац 

 

 

 

 

 

 

Упутство понуђачима:  Техничку спецификацију, потписује и оверава понуђач, чиме са 
саглашава да ће испоручена добра бити у складу са захтевима из техничке спецификације.  
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА. 

 

 
       М.П. 

Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
_____________________ 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Испуњеност услова сходно члану 77. ставу  4. Закона о јавним набавкама понуђачи доказују 

изјавама које су саставни део конкурсне документације, осим обавезног услова под тачком 

5)  

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из 

члана 75. Закона о јавним набавкама. 

1.1. Конкурсном документацијом одређени су обавезни услови које понуђач мора да 

испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

Доказ: 
- Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре; 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  

 
2) Да он 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

Доказ: 
- Потврда- Извод из казнене евиденције Основног Суда за правно лице на чијем је 

подручју седиште правног лица (уколико овом потврдом-изводом није обухваћена 
надлежност Вишег Суда, потребно је доставити и потврду-извод издату од Вишег 
Суда);  

- Потврда – Извод из казнене евиденције посебног одељења (за органозовани 
криминал) Вишег Суда у Београду за правно лице; и  

- Уверење – Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства за унутрашње послове за законског заступника – захтев за издавање 
овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта. 

 
Ако понуђач има више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 
евиденције.  
Ако понуду подноси предузетник или физичко лице потребно је да достави уверење из 
казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а Србије према месту рођења или 
према месту пребивалишта.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуде. 
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3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Доказ: 
- Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
  

Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица, предузетници или физичка лица 
и не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. 
 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ: 
- Потписани и оверени Обрасци изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона.  

 

Обрасци изјава дати су у конкурсној документацији.  

Изјаве морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом. 

 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

Докази:  

1. Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије којим је утврђено 

да су испуњени услови за промет на велико лековима и медицинским 

средствима, прописани законом за обављање делатности односно за 

обављање одређених послова здравствене делатности: фотокопија Решења за 

промет на велико лекова и медицинских средстава; 

2. Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије за свако 

понуђено добро по свакој партији која спадају у групу медицинских 

средстава или лекова или другог надлежног органа (нпр. Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине) уколико за одређено средство за 

издавање дозволе за стављање у промет није надлежaн АЛИМС: фотокопија 

Решења АЛИМС-а или другог надлежног органа. 

 
Уколико доказ из тачке 2. гласи на друго правно лице потребно је доставити и овлашћење 
од тог правног лица за учешће на тендеру.  
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Пожељно је да се, ради бржег прегледа од стране комисије, ставке из партија за коју се 
подноси понуда буду означене у решењима маркером или на неки други начин. 

 
Напомена: Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора 
комисија наручиоца изврши контролу код понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија и утврди да ли понуђач располаже са захтеваним капацитетима. Контролу 
ће извршити комисија за јавну набавку. О контроли комисија сачињава записник који ће 
бити саставни део извештаја о стручној оцени понуда.  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из 

члана 75. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказује се 

достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом, осим  обавезног услова под тачком број 5), који се доказује достављањем 

копије: Важећег Решења Министарства здравља Републике Србије којим је утврђено да су 

испуњени услови за промет на велико лековима и медицинским средствима и Важећег 

Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије или другог надлежног органа 

(нпр. Министарство пољопривреде и заштите животне средине) уколико за одређено 

средство за издавање дозволе за стављање у промет није надлежна АЛИМС за свако 

понуђено добро по свакој партији која спадају у групу медицинских средстава или лекова.  

 

Саставни део конкурсне документације су Обрасци наведене изјаве, који понуђач треба да 

попуни, потпише и овери печатом. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о 

јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјава 

којима понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, за сваког 

понуђача из групе понуђача. У овом случају обрасце наведене Изјаве треба умножити у 

довољном броју примерака и доставити за сваког члана групе копије важећих решења за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке (обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 

5) ЗЈН) за део набавке који ће извршити преко члана групе: Важеће Решење Министарства 

здравља Републике Србије којим је утврђено да су испуњени услови за промет на велико 

лековима и медицинским средствима и Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска 

средства Србије или другог надлежног органа (нпр. Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине) уколико за одређено средство за издавање дозволе за стављање у промет 

није надлежна АЛИМС за свако понуђено добро по свакој партији која спадају у групу 

медицинских средстава или лекова.  

 
Чланом 81. Закона о јавним набавкама прописано је „ сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. става 1. тачке 1 до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Како је за  предмет 
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јавне набавке предвиђена дозвола надлежног органа  сваки члан групе мора да испуни и 
обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за  део набавке који ће извршити члан групе. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом којом 
понуђач и подизвођач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да 
подизвођач испуњава обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом (Образац изјаве за подизвођача).  
 
Сходно члану 80. Ставу 5. ЗЈН наручилац захтева да подизвођач испуни и обавезни услов из 

члана 75. Став 5. ЗЈН  за део набавке који ће извршити преко подизвођача, односно 

неопходно је доставити за сваког подизвођача копије важећих решења за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача: Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије којим је утврђено 

да су испуњени услови за промет на велико лековима и медицинским средствима и Важеће 

Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије или другог надлежног органа 

(нпр. Министарство пољопривреде и заштите животне средине) уколико за одређено 

средство за издавање дозволе за стављање у промет није надлежна АЛИМС за свако 

понуђено добро по свакој партији која спадају у групу медицинских средстава или лекова.   

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не 
може бити већи од 50%.  
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова.  
 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 
тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања 
позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на 
правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење дела уговорних обавеза на које се 
обавезао, без обзира на број подизвођача. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је 
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова.  
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана 
упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, ако наведе интернет странице на којима су докази јавно доступни.  
Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача, довољан доказ за испуњавање 
обавезних услова из Члана 75. Став 1 тачке од 1) , 2) и 4) је извод из АПР-а, којим се потврђује 
да је понуђач регистрован у регистру понуђача, а самим тим да испуњава наведене обавезне 
услове.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели 

уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописан начин. 
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 4.КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“. 

Ранг листа вреднованих понуда формира се тако што се на прво место ставља понуда са 
најнижом укупном понуђеном ценом, која по вредновању добија 100 пондера, а затим редом 
у опадајућем  низу понуде на основу оствареног броја пондера према формули.  

Свим осталим понудама биће додељен број пондера према следећој формули: 

                                                                                       Најнижа понуђена цена 
             Остварено пондера     =       100  х        ----------------------------------------------- 
                                                                              Понуђена цена понуде која се вреднује                         

Број остварених пондера се заокружује на две децимале. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем са формиране ранг 
листе.  Ако се из Одлуке о додели уговора може утврдити први следећи најповљнији понуђач, 
наручилац нема обавезу да поново врши стручну оцену понуда и доноси нову одлуку о додли 
уговора. 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 

СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност има понуђач који 

је понудио краћи рок испоруке укупних количина по свакој партији (минимално 15 дана од 

дана обостраног потписивања уговора, а максимално 30 дана од дана обостраног 

потписивања уговора. 

 

Уколико су и у том случају две или више понуда исто рангиране, извршиће се јавно жребање -  

извлачење „из шешира“,  уз обавезно присуство понуђача чије су  понуде  једнако рангиране 

и сачињавање записника у свему према наведеном у конкурсној документацији. 
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5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

1. Техничке карактеристике (спецификација, квалитет,  количина и опис добара) 

2. Образац бр. 1 – Образац понуде 

2.1. Прилог 1 – Подаци о понуђачу (уколико наступа самостално) 

2.2. Прилог 2 – Подаци о понуђачу (уколико наступа у заједничкој понуди) 

2.3. Прилог 3 – Подаци о подизвођачу 

3. Образац бр. 2 – Образац структуре понуђене цене, са упуством како да се попуни 

4. Образац бр.3 – Образац трошкова припреме понуде 

5. Образац бр. 4 – Изјава о независној понуди  

6. Oбразац бр. 5 – Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

7. Образац бр. 6 – Изјава подизвођача о испуњаванју услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама 

8. Образац бр. 7 – Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о 

јавним набавкама 

9. Образац бр. 8 – Изјава о намери издавања средства обезбеђења за добро извршење 

посла 

10. Образац А – Менично овлашћење - писмо 

11. Модел уговора 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Образац 1             

 

За јавну набавку мале вредности добара: материјал за образовање за извођење наставних вежби у 

кабинетима, по партијама, ЈНМВ бр.  1.1.3/2016 

 

Број:  ________________ 

Дана:  _______________   2016. године 

 

Достављамо вам понуду за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ бр.  1.1.3/2016 , у свему према 
захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима за предметну 
јавну набавку. 

Понуду дајемо: 

 

А) Самостално Б) Заједничка понуда 

Ангажујемо подизвођача/подизвођаче: 

 

А) Да Б) Не 

 

 

 
Број 

партије 

 

Назив партије/ предмет 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Партија 1 Потрошни медицински материјал   

Партија 2 Раствори и супстанце   

Партија 3 Реагенси за биохемију и хематологију   

Партија 4 Потрошни материјал за зубне техничаре   
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Трошкови доставе укључују се у понуђене јединичне цене и на терет су понуђача, као и све зависне и 
остале трошкове. 

Испорука на адреси наручиоца - франко магацин наручиоца, ул. Радоја Домановића број 2. Крагујевац 

 

Рок важења понуде по свакој партији 
(минимално 30 дана од дана отварања понуда) 

 
_______ дана рачунајући 
од дана отварања понуда 

Рок плаћања  
 

У року од 45 дана од дана пријема исправног 
рачуна понуђача 

Рок испоруке укупних количина по свакој 
партији (минимално 15 дана од дана обостраног 
потписивања уговора до максимално 30 дана од 
дана обостраног потписивања уговора) 

_______ дана рачунајући 
од дана обостраног потписивања уговора 

 

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. 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА. 

 

 

 
 

 
       М.П. 

Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
________________________ 
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Прилог 1 

 

 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(УКОЛИКО НАСТУПА САМОСТАЛНО) 

 

 

Пословно име понуђача:   

Адреса седишта:   

Лице за контакт:   

Електронска адреса (e-mail):   

Телефон:   

Телефакс:   

Порески број понуђача (ПИБ):   

Матични број понуђача:   

Број рачуна:   

Понуђач је регистрован у регистру 
понуђача АПР-а 

ДА     /     НЕ 

Заступник понуђача наведен у Агенцији 
за привредне регистре који може 
потписати уговор  

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника 
понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор. 
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Прилог 2 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(УКОЛИКО НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) 

 

Пословно име понуђача:   

Адреса седишта:   

Лице за контакт:   

Електронска адреса (e-mail):   

Телефон:   

Телефакс:   

Порески број понуђача (ПИБ):   

Матични број понуђача:   

Број рачуна:   

Понуђач је регистрован у регистру 
понуђача АПР-а 

ДА     /     НЕ 

*Заступник понуђача наведен у Агенцији 
за привредне регистре који може 
потписати уговор  

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника 
понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор.  

 

*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати уговор.  

 

Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно. 

**Образац је примењив уколико се подноси заједничка понуда 
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Прилог 3  

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име понуђача:   

Адреса седишта:   

Лице за контакт:   

Електронска адреса (e-mail):   

Телефон:   

Телефакс:   

Порески број понуђача (ПИБ):   

Матични број понуђача:   

Број рачуна:   

Понуђач је регистрован у регистру 
понуђача АПР-а 

ДА     /     НЕ 

Правила поступања наручиоца у случају 
да се доспела потраживања преносе 
директно подизвођачу 

 

Проценат укупне вредности набавке коју 
ће поверити овом подизвођачу, не већи 
од 50%:  

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко овог подизвођача:  

 
 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача овај образац се копира и доставља за сваког 
подизвођача посебно. 

*Образац  је примењив уколико се подноси понуда са подизвођа 
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ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 1 – Потрошни медицински материјал 

 

Ред. 
број Назив производа 

Јединица  
мере 

Предвиђена  
количина 

 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена са 
ПДВ- ом  

 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-ом  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Чај од корена белог слеза 

(паковање у кесама) 

потребно је за извођење 

вежби у кабинету  

г 800  

    

2. Чај од листа жалфије 

(паковање у кесама) 

потребно је за извођење 

вежби у кабинету 

г 400  

    

3. Чај од плода кима  

(паковање у кесама) 

потребно је за извођење 

вежби у кабинету 

г 400  
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4. Чај од плода коријандера  

(паковање у кесама) 

потребно је за извођење 

вежби у кабинету 

г 400  

    

5. Газа 100m x 1m пак 2  

    

6. Завој 5cm x 5 m, колико 

завој – уткани руб, 24 нити 

/ cm2, 100% памук 

ком 200  

    

7. Завој 6cm x 5 m, колико 

завој – уткани руб, 24 нити 

/ cm2, 100% памук 

ком 200  

    

8. Завој 8cm x 5 m,колико 

завој – уткани руб, 24 нити 

/ cm2, 100% памук 

ком 200  

    

9. Медицинска вата, памук 

100%, за употребу у 

здравству 

кг 7  

    

10. Вата папирна  60 cm x 30 

cm, целулозни папир 

кг 7  

    

11. Рукавице латекс  величина 

7,5  прегледне рукавице 

од природне гуме, 

талкиране, нестерилне 

Кутија 

(100 ком) 

11  
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12. Стерилне рукавице 

величина 7,5  операционе  
Ком  20  

    

13.  Рукавице латекс  величина 

7  прегледне рукавице од 

природне гуме, 

талкиране, нестерилне 

Кутија 

(100 ком) 

2  

    

14.  Рукавице латекс величина 

8  прегледне рукавице од 

природне гуме, 

талкиране, нестерилне 

Кутија 

(100 ком) 

2  

    

15. Леукопласт 5cm  х  5cm  

платнени бели фластер у 

колуту,за нормалну 

кожу,намењен за 

дуготрајно учвршавање 

завоја 

пак 10  

    

16. Леукопласт 2,5cm  х  5cm  

платнени бели фластер у 

колуту,за нормалну 

кожу,намењен за 

дуготрајно учвршавање 

завоја 

пак 10  

    

17. Бела тетра пелена 

чвршћа 140 g/m2,80х80 

за преповијање,100% 

памук 

ком 20  
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18. Бризгалице 2ml ком 400  

    

19. Бризгалице 5ml ком 400  

    

20. Игле и.м. (зелене) 

ињекцијске игле, 0,8 х 

40mm luer - lock 

ком 600  

    

21. Игле и.м. (розе) 

ињекцијске игле, 1,2 х 

40mm luer - lock 

ком 200  

    

22. Игле с.ц. стерилне игле, 

0,45 х 16mm luer - lock 

ком 300  

    

23. Вакутајнер игле 

(стандардне)  

Кутија 

(100 ком) 

7  

    

24. Вакутајнер беби систем 

(стандардни) 

ком 150  

    

25. Вакутајнер повеска 

(стандардна) 

ком 5  

    

26.  Системи за инфузију 

(стандардни, сет) 

ком 150  
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27.  Брауниле 1,3 х 45 mm, 

96ml/min, luer - lock 

ком 40  

    

28. Брауниле 1,1 х 33 mm, 

61ml/min, luer - lock 

ком 40  

    

29. Левак (аналитички тј. 

квантитативни)  

ком 20  

    

30. Пропипета са три 

гумена вентила  

ком 3  

    

31. Бирета са правом 

славином (по Шелбаху) 

50ml 

ком 17  

    

32. Епрувета (стандардна) 

12cm, стаклена 

ком 100  

    

33. Вакутајнер епрувете за 

крвну слику  

ком 300  

    

34. Вакутајнер епрувете за 

хемостазу  

ком 300  

    

35. Вакутајнер 

микроепрувете за крвну 

слику 500 микролитара 

ком 300  
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36. Покровно стакло 10мм x 

10мм  

ком 100  

    

37.  Покровно стакло 18 мм 

x 18 мм  

 ком 100  

    

38.  Меланжери за Er 

еритроците 

 ком 30  

    

39. Mеланжери за Le 

леукоците 

ком 30  

    

40. Нормалан суд 100ml, 

стакло  

ком 3  

    

41. Патена метална 250ml  ком 5  

    

42. Hct цевчице  ком 500  

    

43. Металне шпатуле 

(190mm) 

ком 2  

    

44. Металне шпатуле 

(230mm) 

ком 2  
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45. Стаклени левак мали  ком 2  

    

46. Стаклени штапићи  ком 45  

    

47. Хемијска чаша 400ml, 

стаклена, висока 

ком 2  

    

48. Хемијска чаша 250ml, 

стаклена, висока  

ком 3  

    

49. Хемијска чаша 150ml, 

стаклена, висока 

ком 5  

    

50. Хемијска чаша 100ml, 

стаклена, висока 

ком 18  

    

51. Хемијска чаша 50ml, 

стаклена, висока 

ком 5  

    

52. Пистил керамички 

средњи глазирани 

порцелан 

ком 2  

    

53. Лончићи за жарење, 

уже, са дебљим 

зидовима  

ком 10  
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54. Суд по Ерленмајеру од 

250ml 

ком 10  

    

55. Пипете за SE по Вестер 

Грину, стаклене 

ком 10  

    

56. Епрувете стаклене 

(16cm x 16mm) 

ком 100  

    

57. PVC кутија 10g ком 100  

    

58. PVC боца 10ml ком 100  

    

59. PVC боца 100ml ком 200  

    

60. PVC боца 50ml ком 100  

    

61. PVC боца 30ml ком 100  

    

62. PVC боца 20ml ком 100  
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63. PVC козметичка боца 

65ml  

ком 200  

    

64. PVC козметичка боца 

100ml  

ком 200  

    

65.  PVC козметичка боца 

150ml  

ком 100  

    

66.  PVC кутија 50g ком 200  

    

67. PVC кутија 30g ком 200  

    

68. PVC кутија 20g ком 200  

    

69. PVC кутија 5g  ком 200  

    

70. Тубе металне за масти 

30ml 

ком 100  

    

71. Стик за усне 

(стандардни) 

ком 200  
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72. AP кеса 6cm x 10cm 

(папирна кесица) 

ком 300  

    

73. AP кеса 10cm x 15cm ком 100  

    

74. Филтер папир  ком 10  

    

75. Сигнатуре црвене   ком 500  

    

76. Сигнатуре беле  ком 100  

    

77. Универзални индикатор 

папир  

пак 2  

    

78. Папирне капсуле  ком 200  

    

79. Филтер хартија црна 

трака (90mm)  

пак 1  

    

80.  Филтер хартија, обична  табак 1  
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81. SOL. NaCl 0,9%, 500ml ком 160  

    

82. Ноћна посуда (лопата)  ком 2  

    

83. Витамин C (табла) од 

500mg 

ком 4  

    

84. Aqua Pro injectione 

(ампула 5ml) 

ком 600  

    

85. Аспирин таблете 100mg кутија  5  

    

86. Алкохол 96 % (етил 

алкохол 96%), паковање 

од 1 литра  

л 230  

    

1. Збир укупних цена за све позиције без ПДВ-а     

2. Збир укупних цена за све позиције са ПДВ-ом     
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ПАРТИЈА 2 – Раствори и супстанце 

Ред. 
број Назив производа 

Јединица  
мере 

Предвиђена  
количина 

 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена са 
ПДВ- ом  

 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Aetheroleum Eucalipti г 200  

   

2. Aetheroleum Menthae л 0,1  

   

3. Menthol г 200  

   

4. Hydrogen conc. л 2  

   

5. Propilenglikol л 1  

   

6. Glycerolum,1l пак 4  

   

7. Aethanolum 96%,1l пак 268  
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8. Tocopherol г 200  

   

9. Collagen 100g пак 2  

   

10. Ol.paraffinum л 8  

   

11. Ol.amygdalae л 1  

   

12. Ulje Nocurka 100ml пак 1  

   

13. Urea кг 1  

   

14. Natrijumkarbonat г 200  

   

15. Natrijumtetraborat 

(Borax) 

г 500  

   

16. Ol. Olivae л 2  
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17. Vaselinum album кг 8  

   

18. Cera lanae кг 5  

   

19. Ihtiol г 100  

   

20. Talc кг 5  

   

21. Zinci oxydum кг 1  

   

22. Cera alba кг 1  

   

23. Cetaceum кг 1  

   

24. Cetanol г 500  

   

25. Siloxan г 500  
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26. Karbopol г 100  

   

27. Jojoba ulje 100ml пак 3  

   

28. Nevenovo ulje 1l пак 1  

   

29. Izopropilmiristat,1l пак. 1  

   

30. Oleum Cacao кг 1  

   

31. Oleum AD solutio г 300  

   

32. Fambaza кг 4  

   

33. Cholesterolum г 100  

   

34. Paracetamol г 100  
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35. Ricinusovo ulje л 1  

   

36. Witepsol кг 1  

   

37. Gelatina alba г 500  

   

38. Jod г 150  

   

39. Erytromicin г 20  

   

40. Clindamycin г 20  

   

41. Nystatinum г 20  

   

42. Miris VANILA мл 20  

   

43. Miris NIVEA мл 20  
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44. Aqua amygdalae,1l пак 2  

   

45. Tinctura chamomilae г 100  

   

46. Dexpanthenol г 200  

   

47. Alantoin г 200  

   

48. Povidon jod sol. мл 500  

   

49. GMS 

(Glicerolmonostearat) 

г 500  

   

50. Titan dioxid г 100  

   

51. Uvinol MC80 г 100  

   

52. Eusolex 4360 г 100  
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53. KJ (KALIJUM JODID) г 400  

   

54. PbCl2 (OLOVO HLORID) г 400  

   

55. (NH4)2S (AMONIJUM 

SULFID) 

г 400  

   

56. Bi(NO3)3 (BIZMUT-

NITRAT) 

г 200  

   

57. (NH4 )2 Cr2 O7 

(AMONIJUM-DIHROMAT) 

г 400  

   

58. ZnCl2(CINK-HLORID) г 250  

   

59. NaNO2 (NATRIJUM – 

NITRIT)  

г 200  

   

60. CH3COONa (NATRIJUM 

ACETAT) 

г 200  

   

61. KCNS (KALIJUM-

RODANID)  

г 200  
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62. HNO3 (NITRATNA 

KISELINA) 

л 2  

   

63. H2SO4 (SUMPORNA 

KISELINA) 

л 2  

   

64. HCl (HLORIDNA KISELINA) л 3  

   

65. NH4OH (AMONIJUM 

HIDROKSID) 

л 8  

   

66. H2O2 (30%) л 1  

   

67. ACETON л 1  

   

68. KOH (KALIJUM 

HIDROKSID) 

г 200  

   

69. KALIJUMHEKSACIJANOFE

RAT (II) 

г 400  

   

70. KALIJUMHEKSACIJANOFE

RAT (III) 

г 200  
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71. MAGNEZIJUM-HLORID, 

MgCl2 

г 200  

   

72. MAGNEZIJUM-SULFAT, 

MgSO4 

г 200  

   

73. CINK-SULFAT, 

ZnSO4x7H2O 

г 200  

   

74. ŽIVA (II)-JODID, HgI2 г 200  

   

75. ORTOBORATNA KISELINA, 

H3BO3 

г 200  

   

76. BIZMUT-SUBNITRAT г 200  

   

77. SULFACETAMID г 10  

   

78. GVOŽĐE (III)-HLORID, 

FeCl3 

пак  1  

   

79. KOFEIN г 100  
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80. KMnO4 (KALIJUM 

PERMANGANAT)  0,02M 

л 5  

   

81. NaCO3 (NATRIJUM 

KARBONAT) 0,05M 

л 2  

   

82. HCl (HLOROVODONIČNA 

KISELINA) 0,1M 

л 5  

   

83. NaOH (NATRIJUM 

HIDROKSID) 0,1M 

л 3  

   

84. AgNO3 (SREBRO NITRAT) 

0,1M 

л 4  

   

1. Збир укупних цена за све позиције без ПДВ-а    

2. Збир укупних цена за све позиције са ПДВ-ом    

 

 
 

 

 



Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић”,                                                                                                          
                             Радоја Домановића 2,  
                             34000, Крагујевац 
           
 

52 од 102 
ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 

ПАРТИЈА 3 – Реагенси за биохемију и хематологију 

Ред. 
број Назив производа 

Јединица  
мере 

Предвиђена  
количина 

 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена са 
ПДВ- ом  

 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Бели наставци за 

једноканалну 

аутоматску пипету, 

капацитета 5-10µl, типа 

TopPette Dragonlab „или 

одговарајуће“ 

ком 1000  

   

2. Бели наставци за 

једноканалну 

аутоматску пипету, 

капацитета 100-1000µl, 

типа TopPette Dragonlab 

„или одговарајуће“ 

ком 1000  

   

3. Мултикомпонентни 

контролни серум - 

normal control 

ml 5  

   

4. Тест траке за урин, 10 

параметара, 100 

ком/пак 

пак 1  
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5. Сет са стандардом за 

одређивање 

магнезијума на 

полуаутоматском 

спектрофотометру 

ml 250  

   

6. Сет за одређивање гама 

– глутамил трансферазе 

на полуаутоматском 

спектрофотометру 

ml 250  

   

7. Сет са стандардом за 

квантитативно 

одређивање укупних 

протеина у урину на 

полуаутоматском 

спектрофотометру  

ml 250  

   

8. Сет са стандардом за 

одређивање укупног и 

директног билирубина 

на полуаутоматском 

спектрофотометру 

ml 250  

   

9. Сет за одређивање 

кератин киназе на 

полуаутоматском 

спектрофотометру 

ml 250  
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10. Сет за одређивање 

кератин кинасе-МБ на 

полуаутоматском 

спектрофотометру 

ml 250  

   

11. Turkov раствор ml 300  
   

12. Haymov раствор ml 300  
   

13. May Grunwald раствор ml 300  
   

14. Gimsa раствор ml 300  
   

15. Реагенс за PT 1s.c. ком 1  

   

16. Глинена подлога за Hct ком 1  

   

1. Збир укупних цена за све позиције без ПДВ-а    

2. Збир укупних цена за све позиције са ПДВ-ом    
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ПАРТИЈА 4 – Потрошни материјал - зубни техничари  

Ред. 
број Назив производа 

Јединица  
мере 

Предвиђена  
количина 

 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена са 
ПДВ- ом  

 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Месингани кочићи са 

иглицом (дужина 28мм, 

пин маx 5,5мм) 

Ком. 1200  

   

2. Адапта фолија-тврда, 

дебљина 0,6мм и 

пречника 45мм, 

паковање од 100 

комада 

Пак.  13  

   

3. Изолационо средство за  

изолацију гипса од 

гипса, гипса од акрилата 

и гипса од воска, 

паковање је  250мл  

Пак. 9  
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4. Цервикални восак  

Восак за цервикално 

заливање круница без 

тензије. 

За прецизно исечене 

маргине крунице. 

Веома ниска термална 

контракција. 

Паковање од 50 грама. 

 

 

 

Ком. 

 

 

 

2 

 

   

5. Гипс алабастер , 

универзални, снежно беле 

боје. Паковање 1кг. 

Опис производа 
Однос мешања     
100 г : 40-50 мл 
Време рада  2-3 мин 
Време везивања     
10-20 мин 
Тврдоћа након   24х 40-50 
Н/мм² 
Компресивна тврдоћа  10-
15 Н/мм² 
Експанзија                  

˂0,20 % 

 

 

 

 

 

Кг. 

 

 

 

 

 

150 
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6. Гипс IV класе, 

супертврди синтетски 

гипс тип 4 за израду 

радних модела, 

паковање од 2 кг праха 

Користи се за изливање: 
•  радних модела за врло 
прецизне зубне 
надокнаде; 
•  радних патрљака за све 
врсте фиксних надокнада; 
•  других компликованих 
ливних система где су 
потребни модели изузетне 
тврдоће. 
 
Карактеристике: 
•  велика тврдоћа, 
оптимална компресиона и 
абразивна чврстоћа; 
•  изузетна прецизност у 
репродукцији детаља; 
•  везивна експанзија 
прилагодјена адиционим 
силиконима. 

 

 

 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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7. Гипс III класе, тврди 

синтетски гипс тип 3 за 

израду радних модела, 

паковање од 2 кг праха 

Користи се за изливање: 
•  радних модела за 
израду акрилатних 
протеза и ортодонтских 
апарата; 
•  радних модела за 
израду фиксних зубних 
надокнада; 
•  студијских модела; 
•  модела за подлагање и 
репаратуре протеза; 
•  модела за израду 
епитеза. 
 
Карактеристике: 
•  висока отпорност на 
притисак у 
полимеризацији акрилата; 
•  изузетна репродукција 
детаља и глаткоћа 
површина. 

 

 

 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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8. Метална шпатула за 

мешање гипса и 

алгината, глатка 

површина, произведена 

са изванредним 

квалитетом нерђајућег 

челикакоји садржи 

веома висок проценат 

никл-хрома за савршену 

и потпуну отпорност на 

рђу и корозију 

 

 

 

Ком. 

 

 

 

3 

 

   

9. Фреза за обраду 

акрилата  

Карактеристике: 
FREZA D251EF/060 9322  
Прецизно произведено и 
балансирано. 
Кодирано бојама према 
ИСО стандардима. 
Фино укрштена сечива [Е] 
– идеално за фину обраду 
метала, акрилата и гипса. 

Маxимална брзина 
21,000 обртаја у минути. 

 

 

 

 

Ком. 

 

 

 

 

6 
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10. Фреза за обраду 

акрилата 

Карактеристике: 
FREZA D079E/060 9314 
Прецизно произведено и 
балансирано. 
Кодирано бојама према 
ИСО стандардима. 
Стандардно укрштена 
сечива [Е] – идеално за 
брзу обраду метала, 
акрилата и гипса. 
Маxимална брзина 21,000 
обртаја у минути. 

 

 

 

 

Ком. 

 

 

 

 

2 

 

   

11. Резервне тестерице 

Тестерице израдјене од 

високо квалитетног 

челика. Паковање од 12 

тестерица димензија 75 

x 0,25 x 3 мм 

 

 

Пак. 

 

 

20 

 

   

12. Восак за моделовање са 

виоким перформансама 

и без остатака 

сагоревања 

 

Ком. 

 

3 
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13. Восак коцка за 

моделовање  

Парафинска восак 

коцкица за обуку зубних 

техничара и студентата 

стоматологије из 

предмета морфологија 

зуба. 

Диманзије: 17мм х 

17мм х 27мм 

 

 

 

Ком. 

 

 

 

100 

 

   

14. Пластелин за израду 

капица адапта методом 

Ком. 2  

   

15. Шмиргла у котуру 

15мм/10м GMBH, за 

обраду акрилатних 

протеза. 

Подлога брусног папира 

је платно. 

Ширина траке је 15мм а 

дужина 10м, финоћа од 

150 микрона. 

 

 

Финоћа 

150 

микрона 

 

 

 

1 
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16. Шмиргла у котуру 

15мм/10м GMBH, за 

обраду акрилатних 

протеза. 

Подлога брусног папира 

је платно. 

Ширина траке је 15мм а 

дужина 10м, финоћа од 

180 микрона. 

 

 

Финоћа 

180 

микрона 

 

 

 

1 

 

   

17. Аутополимеризујући 

акрилат, прах, паковање 

500гр.  

Користи се за израду 

индивидуалних кашика. 

Аутополимеризујућа 

вештачка смола, 

произведена у облику 

праха, поуздано и брзо 

очвршћава, стабилне је 

форме и чврстине. 

 

 

 

 

Пак.  

 

 

 

 

3 
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18. Ауто полимеризујући 

акрилат, течност 200 мл  

Користи се за израду 

индивидуалних кашика. 

То је 

аутополимеризујућа 

вештачка смола, 

произведена у облику 

праха и течности. 

Поуздано и брзо 

очвршћава, стабилне је 

форме и чврстине. 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

9 

 

   

19. Восак за моделовање 

загрижајног бедема 

Високо квалитетни 

восак у плочама 

димензије 18,8 x 8,9 цм 

x 1,6 мм 

 

 

кутија 

 

 

 

14 
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20. Горње базне плоче, 

кутија са 12 плоча 

Користе се за израду базе 
загрижајних шаблона, 
•  загревањем постају 
пластичне и лако се 
адаптирају на радне 
моделе 
•  хлађењем задржавају 
измоделовани облик без 
накнадних деформација 

 

 

 

кутија 

 

 

 

7 

 

   

21. Доње базне плоче, 

кутија са 12 плоча 

Користе се за израду базе 
загрижајних шаблона, 
•  загревањем постају 
пластичне и лако се 
адаптирају на радне 
моделе 
•  хлађењем задржавају 
измоделовани облик без 
накнадних деформација 

 

 

 

кутија 

 

 

 

7 
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22. Топлопополимеризујући 

акрилат за базу протезе 

у праху, паковање: тегла 

од 350гр. праха  

За израду мобилних 
зубно-протетских 
надокнада 
Карактеристике:  
•  лако се припрема и 
једноставно примењује; 
•  оптималне физичке 
особине; 
•  одговара боји здраве 
гингиве; 
•  полимерисане протезе 
су глатких површина и без 
порозности. 

 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

 

6 
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23. Топлопополимеризујући 

акрилат за безу 

протезе,течност, 

паковање: тегла од 

200мл. 

За израду мобилних 
зубно-протетских 
надокнада 
Карактеристике:  
•  лако се припрема и 
једноставно примењује; 
•  оптималне физичке 
особине; 
•  одговара боји здраве 
гингиве; 
•  полимерисане протезе 
су глатких површина и без 
порозности. 

 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

 

14 
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24. Кондензациони 

силиконски отисни 

материја врло високе 

вискозности, кутија од 1 

кг. кит пасте мерица за 

дозирање. 

Отисна маса користи се за: 
основни отисак код 
примене методе 
двофазног отискивања; 
основни отисак са 
међупростором за 
корекциону пасту; отисак 
појединачних зуба за 
израду привремених 
круница; ситуациони 
отисак. 
Карактеристике: 
једноставно дозирање; 
оптимално време за рад; 
изражена димензиона 
стабилност отисака. 

 

 

 

 

 

 

кутија 

 

 

 

 

 

 

3 
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25. Кондензациони 

силиконски отисни 

материјал ниске 

вискозности, туба са 

155мл корективне 

пасте; коректурни 

отисни материјал у 

кмбинацији са С кит 

отисним материјалом 

Карактеристике: лака и 
једноставна примена, 
прецизност отискивања 
субгингивалној регији, 
економичан. 

 

 

 

 

Туба 

 

 

 

 

3 

 

   

26. Универзални активатор 

у облику пасте. 

Паковање 60мл. 

 

Туба 

 

2 

 

   

27. Акрилати за изрду 

ортодонтских апарата 

Хладнополимеризујући 

- течност  

 

Мл. 

 

500 
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28. Акрилат за изрду 

ортодонтских апарата  

Хладнополимеризујући 

- грама 

 

Гр. 

 

700 

 

   

29. Прах за полирање 

акрилатних протеза, 

паковање: канистер са 

3кг праха 

Користи се за полирање 
свих акрилатних протеза 
током завршне обраде. 
Карактеристике:  
•  лака и једноставна 
примена; 
•  омогућава полирање 
акрилата до високог сјаја 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

2 
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30. Четка за полирање D/5U 

55-5080 

Четка за полирање са 

црним природним 

влакнима у пет редова. 

Основа четке је дрвена 

промера 40мм са 

металним ојачањем у 

средини. Укупан промер 

четке је 80мм. 

 

 

 

Ком 

 

 

 

3 

 

   

31. Четка од јеленске коже 

50×90 43M509 

Четка од микрофибер 

влакана распоређених у 

пет редова са 

пластичном основом. 

Промер четке је 90мм 

 

 

ком 

 

 

1 

 

   

32. Жица за кукице 0,6мм м 60  
   

33. Жица за кукице 0,7мм м 60  
   

34. Жица за кукице  0,8мм м 60     
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35. Акрилатни зуби  

Паковање на плочицама: 
•  предњи горњи ( са 6 
зуба); 
•  предњи доњи ( 6 зуба); 
•  бочни горњи (са 8 зуба); 
•  бочни доњи ( са 8 зуба); 
•  гарнитура - ( са 28 зуба). 
Карактеристике:  
•  израђује се у 16 боја 
прилагођених 
стандардним ВИТА® 
бојама; 
•  лако уклапање у 
комбинацији са метал-
керамичким радовима; 
•  морфологија је 
прилагођена просечном 
орално инцизалном луку 
природних зуба; 
•  бочни нагиби квржица 
усаглашени са нагибом 
кондилне путање безубих 
пацијената; 
•  оптималне физичке и 
оптичке особине. 

 

 

 

 

 

 

Гарнитура 

 

 

 

 

 

 

70 
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36. Восак за лепљење 

Користи се за: 
лепљење делова при 
састављању гипсаног 
модела, лепљење 
металних круница и тела 
моста при улагању за 
лотовање, лепљење 
поломљених акрилатних 
протеза при репаратури, 
лепљење поломљених 
модела и за остале бројне 
потребе. 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

1 

 

   

37. Восак за такмичаре 

Карактеристике: 
Dentaurum-Star Wax CB-
grieen  

 

Пак. 

 

1 
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38. Течност 

Користи се за: 
Репаратура напрслих или 
поломљених акрилатних 
протеза; 
Израда имедијатних 
протеза; 
Индиректно или директно 
подлагање протеза; 
Додатак зуба или кукице у 
протези; 
Делимично екстендирање 
протеза. 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

2 

 

   

39. Прах 40г 

Користи се за: 
Репаратуру напрслих или 
поломљених акрилатних 
протеза; 
Израда имедијатних 
протеза; 
Индиректно или директно 
подлагање протеза; 
Додатак зуба или кукице у 
протези; 
Делимично екстендирање 
протеза. 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

1 
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 40. Адапта фолија- дебљине 

од 0,6мм и пречника 

45мм, намењена за 

израду капица на 

радним патрљцима. 

Паковање садржи 100 

комада. 

 

 

Пак. 

 

 

2 

 

   

41. Ватростална  маса за 

ливење-течност за 

мешање са масом за 

улагање са фосфатним 

везивом 

 

Л. 

 

1 
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42. Ватростална  маса за 

ливење –прах 

специјална маса за 

улагање за све денталне 

легуре на бази фосфата, 

без примесе графита, 

експанзија која се веома 

лако може обликовати. 

Захваљујући својој 

веома финој структури 

даје изузетно егзактне 

продукте, ливене 

објекте без оксидних 

слојева и који су лаки за 

одвајање, има добру 

постојаност на високим 

температурама и на тај 

начин омогућава 

ливење без тешкоће 

 

 

 

 

 

 

Гр. 

 

 

 

 

 

 

3200 
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43. KORUND AL-OXID 99.5 % 

A паковање: 1кг 

Специјални песак за 

пескарење, чистоће 

Алуминиум-оксида од 

99,5 %. 

Не изазива силикозу, 

израђен према 

захтевима DIN 8201/6. 

Доступне гранулације су 

110-150 микрона 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

5 

 

   

44. Сепарир шајбна 

Сепарирка 25 х 0.6 мм 

за обраду племенитих 

легура са високом 

отпорношћу на лом 

 

 

Ком. 

 

 

6 

 

   

45. Сепарир шајбна   

Сепарирка 35 х 3 мм за 

обраду метала 

 

Ком. 

 

8 
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46. Мандреле за шајбне 

8MM 5438 за  

карборундум дискове 

(шајбне) са широм 

главом од 8 мм за бољу 

стабилизацију. 

 

 

Ком. 

 

 

3 

 

   

47. Дентална легура на бази 

племенитих метала тип 

3 за ливење фиксних 

протетских надокнада, 

паковање: Кутија са 100г 

плочица легуре, 

Користи се за ливење: 
•  тела круница и мостова; 
•  надоградњи; 
•  атечмена; 
•  инлеја, и других 
фиксних радова од 
метала.Карактеристике: 
•  оптималне физичке и 
механичке особине; 
•  висок степен 
хомогености; 
•  једноставна и сигурна 
примена 

 

 

 

 

 

Пак. 

 

 

 

 

 

2 
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48. Монтирани камен GR13 

6241  

Силикон карбидни 

камен за брзу и без 

загревања обраду 

керамике 

 

 

ком 

 

 

3 

 

   

49. Монтирани камен GR29 

6202  

Силикон карбидни 

камен за брзу и без 

загревања обраду 

керамике 

 

 

ком 

 

 

3 

 

   

50. Фреза D295E/023 9363  

Прецизно произведено и 
балансирано. 
Кодирано бојама према 
ИСО стандардима. 
Стандардно укрштена 
сечива [Е] – идеално за 
брзу обраду метала, 
акрилата и гипса. 
Максимална брзина 
21,000 обртаја у минути. 

 

 

 

ком 

 

 

 

3 
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51. Паста - опакер 

Карактеристике: 
синтетичка керамика 
намењена за израду 
металкерамичких 
надокнада са изузетном 
отпорношћу на пуцање, 
природне флуоресценције 
и једноставне употребе. 

 

 

ком 

 

 

3 

 

 

   

52. Дентин - прах 

Конвенционална 
керамика за метал 
керамичке радове, 
изузетне ефикасности, 
даје високоестетске 
резултате. 

 

 

ком 

 

 

4 

 

   

53. Глеђ-инцизална-прах 

Конвенционална 
керамика за метал 
керамичке радове, 
изузетне ефикасности, 
даје високоестетске 
резултате. 

 

 

ком 

 

 

2 

 

   

1. Збир укупних цена за све позиције без ПДВ-а    
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2. Збир укупних цена за све позиције са ПДВ-ом    

 

Упуство за попуњавање образца структуре цене 

1. У колони 5- уписати јединичну цену без ПДВ-а; 

2. У колони 6- уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 

3. У колони 7- уписати укупну цену без ПДВ-а (4х5); 

4. У колони 8- уписати укупну цену са ПДВ-ом (4х6) 

 

У колони 1. укупно уписати збир укупних цена за све позиције без ПДВ-а;  

У колони 2. укупно уписати збир укупних цена за све позиције са ПДВ-ом;  

Напомена: ОБРАЗАЦ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
образац структуре цене. 

 

 

 

 

 
       М.П. 

Потпис понуђача 
 

________________________ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Образац 3 

 

за јавну набавку мале вредности добара – материјал за образовање за извођење наставних вежби у 
кабинетима, по партијама, ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, и 68/15), 

понуђач ____________________________________________________________, са седиштем у 

________________________________, ул. _______________________________бр. ___, са матичним 

бројем ________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи: 

 

Врста трошкова Износ трошкова (у динарима) 

  

  

  

УКУПНО:  

 

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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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Образац 4 

 

Као заступник на основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, и 
68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу изјаву: 

  

 

 

И З Ј А В А 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је  понуђач 
_____________________________________________________________________, са седиштем у 
_______________________, ул. _______________________________бр. ___, са матичним бројем 
________________ понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима, за јавну набавку мале вредности добара – материјал за образовање за 
извођење наставних вежби у кабинетима, по партијама,  ЈНМВ бр. 1.1.3/2016. 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац 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 да је 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 понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

Датум 
 

______________________ 

 
       М.П. 

Потпис понуђача 
 

________________________ 
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Образац 5 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

    

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач / члан групе  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке добара – материјал за образовање за извођење наставних вежби у кабинетима, по 

партијама, ЈНМВ бр. 1.1.3/2016, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

 

 

 

Место:_____________                                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                    М.П.                                                                             

 

 

 

Напомена: 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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Образац 6 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) , 2) и 4) ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу  

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке 

добара – материјал за образовање за извођење наставних вежби у кабинетима, по партијама, 

ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

 
 
 
 

Место:_____________                                                                                     Подизвођач: 

Датум:_____________                                             М.П.                                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Образац 7 

 

за јавну набавку добара – материјал за образовање за извођење наставних вежби у кабинетима, по 
партијама ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 

 

На основу члана 75. став 2.  и 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 
и 68/15), понуђач _________________________________________________________________________ 

_____________________________, са седиштем у ________________________________, ул. 
_______________________________бр. ___, са матичним бројем ________________ под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам поштовао  све обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Овом Изјавом доказујемо испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне набавке, 
прописаног чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

 

Датум 
 

______________________ 

 
       М.П. 

Потпис понуђача 
 

________________________ 
 

 

 

 

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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ИЗЈАВА О НАМЕРИ ИЗДАВАЊА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

Образац 8 

 

 

Као заступник понуђача __________________________________________________________, са 
седиштем у_____________________________, ул. ____________________________________________ 

бр. _______ са матичним бројем________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу изјаву: 

 

И З Ј А В А 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу ако ми буде додељен уговор 
за одређену партију по јавној набавци добара материјал за образовање за извођење наставних вежби 
у кабинетима, ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 

 

 

 на дан потписивања уговора за конктерну партију прeдати наручиоцу регистровану бланко 

сопствену меницу са меничним овлашћењем (образац А) као гаранцију за добро извршење 

посла, неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу на први позив на износ од 10% 

вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења минимум 15 (петнаест)  дана дужим од дана 

извршења свих уговорних обавеза и  

 захтев за регистрацију менице и копију картона депонованих потписа код банке, овереног 

печатом банке. 

 

 

 

Датум 

               М.П. 

 

Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

_________________________ ___________________________ 
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На основу Закона о меници, тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћењу 
јединствених инструмената платног промета: 
 

ДУЖНИК:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачун:  
 

Издаје 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

                                       - за корисника бланко сопствене менице – 

 

Корисник: Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић”,                                                                                                                 
Седиште: ул. Радоја Домановића 2, 34000, Крагујевац 

 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије ___________________ и 
овлашћујемо Медицинску школу са домом ученика „Сестре Нинковић“, са седиштем у улици 
Радоја Домановића 2, 34000, Крагујевац, као повериоца, да предату меницу може попунити 
на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а за Партију број ____________________, по 
јавној набавци добара материјал за образовање за извођење наставних вежби у кабинетима, 
ЈНМВ бр. 1.1.3/2016, што номинално износи _______________________________- динара, а по 
основу гаранције за добро извршење посла. 

Меница важи 15 дана дуже од дана коначног окончања посла по поступку ЈН бр. 
1.1.3/2016, за Партију број ____, односно извршења свих уговорних обавеза. 

Овлашћујемо Медицинску школу са домом ученика „Сестре Нинковић“, као Повериоца, да у 

своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити 

наплату са свих рачуна Дужника, у случају да Дужник не изврши обавезе по уговору.  

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих 
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на 
рачуну уопште  нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати  
са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив  овог овлашћења, 
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

 
Образац А 
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Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ 
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Корисник може да реализује достављену меницу у свим ситуацијама када дужник коме 
је додељен уговор не испуњава уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су 
уговорени, као што је: неизвршење испоруке добара, делимично извршење испоруке добара 
и кашњење у извршењу испоруке добара, не решавање рекламација у уговореном року, 
ангажовање као подивођача лица које није навео у понуди, као и било које друго 
непоступање на које се дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује. 
 

 

Датум издавања овлашћења 
 

_______________________ 
М.П. 

Дужник – издавалац менице 
 

________________________ 
 

НАПОМЕНА: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО ПРЕДАЈЕ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ НА ДАН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА 
УЗ ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПО СВАКОЈ ПАРТИЈИ ПОСЕБНО.  
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6.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ бр. 1.1.3/2016                                                                                         

Материјал за образовање за извођење наставних вежби у кабинетима, по партијама 

ЗА ПАРТИЈУ БР. _________ 

 

Напомена:   

Модел уговора копирати у потребном броју примерака и  приложити за сваку партију за 
коју се подноси понуда посебно. 

 

Закључен између уговорних страна, 

1. Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“, Крагујевац, Ул. Радоја 

Дом,ановића број 2, ПИБ:101042289, матични број: 07150318, коју заступа директор Јанковић 

Славица (у даљем тексту: Купац) с једне стране, и стране:    

2. _________________________________________________________ (пословно име понуђача)        
са седиштем  у _____________________________,  улица____________________________, 
ПИБ___________________________,   Матични   број  ______________________________,Рачун 
бр.____________________ отворен код пословне банке________________________, које 
заступа директор __________________________________ (у даљем тексту: Продавац) с друге 
стране. 

Продавац наступа са подизвођачем /чланом групе: 

1)__________________________________________________________________, (пословно име 
подизвођача/члана групе), са седиштем_____________________________________________,  
улица____________________________, ПИБ___________________________,   Матични   број  
_______________________________, Рачун бр.________________________________ отворен 
код пословне банке __________________________________________,   које  заступа директор 
__________________________________ . 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу ____%. 

 
2)__________________________________________________________________, (пословно име 
подизвођача/члана групе), са седиштем  у __________________________________________,  
улица____________________________, ПИБ___________________________,   Матични   број  
_______________________________,Рачун бр.________________________________ отворен 
код пословне банке __________________________________________,    које  заступа директор 
__________________________________ . 
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Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу ____%. 
 

3)__________________________________________________________________, (пословно име 
подизвођача/члана групе), са седиштем  у __________________________________________,  
улица____________________________, ПИБ___________________________,   Матични   број  
_______________________________,Рачун бр.________________________________ отворен 
код пословне банке __________________________________________,    које  заступа директор 
__________________________________ . 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу ____%. 

 
 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Продавац се обавезује да за рачун Купца изврши испоруку предметних добара, а у свему 

према условима и опису усвојене понуде Продавца бр. _____________ од ___________ 

године, која је саставни део овог уговора и по којој је додељен уговор у спроведеном 

поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 – Материјал за образовање за 

извођење наставних вежби у кабинетима, за партију бр. ______.  

 

ЦЕНА 

 
Члан 2. 

 
Вредност испоручених добара из члана 1. овог уговора износи ______________________ 
динара (словима:________________________________________________), без пореза на 
додату вредност, односно ___________________________ динара (словима 
_____________________________________________ ) са порезом на додату вредност.  
 
Јединичне цене утврђене Понудом из чл. 1 овог уговора су фиксне и непроменљиве до 
коначног извршења уговора. 
У цену су урачунати сви трошкови неопходни за испоруку предметних добара (трошкови 
транспорта, испоруке и сви остали зависни трошкови). 
 
Образац понуде и образац структуре цена су саставни део уговора. Продавац добара ће цену 
испоручених добара фактурисатни на основу јединичних цена датих у обрасцу структуре цена, 
за количину испоручених добара до износа уговорене вредности.  
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да извршиоцу исплати накнаду за испоручена добра у року од 45 дана 
од дана испостављања исправне фактуре наручиоцу. 

 
РОКОВИ 

 
Члан 4. 

 

Продавац добара се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи како је уговорено и 
према правилима посла у року од ______ (словима:__________________)(од минимално 15 
дана, а максимално 30 дана)  дана од дана обостраног потписивања уговора, а све у оквиру и 
у складу са спецификацијом из конкурсне документације која је саставни део овог уговора, 
сходно потребама купца до вредности уговорених у члану 2. овог уговора. 

 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

 
Члан 5. 

 

Обавезе Продавца су:  

 да испоручи добра која су предмет овог уговора у свему према датим техничким 
карактеристикама и другим захтевима у Конкурсној документацији;  

 да квалитетно и благовремено изврши уговорене обавезе у складу за Законским 
прописима и пратећим Правилницима који се односе на област предмета јавне 
набавке; 

 да уговорне обавезе обавља приоритетно, ефикасно, квалитетно и професионално 
водећи рачуна о пословним интересима и угледу Наручиоца; 

 Да испоручи предметна добра у складу са роком извршења наведеним у члану 4.  овог 
уговора на адресу Купца – франко магацин, ул. Радоја Домановића бр. 2, Крагујевац; 
 

 Да у року од 5 дана од дана обавештења наручиоца отклони недостатке, ако 
наручилац током прегледа и пријема испоручених добара утврди да испоручена добра 
имају недостатке; 
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ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
 

Члан 6. 
 

Обавезе Купца су:  

 Да ангажује лица за праћење и реализацију овог Уговора; 
 

 Да приликом пријема предметних добара утврди да ли су добра испоручена у складу 
са одредбама уговора и техничком спецификацијом и сходно понуди бр. _________  од 
___.___.2016. године за партију бр. _______; 

 Да ако су испуњени услови из техничке спецификације, изврши пријем предметних 
добара;  

 Да по захтеву информише испоручиоца добара о свим елементима битним за 
квалитетну испоруку и извршење предмета овог Уговора. 

 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 7. 
 

Продавац добара се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу преда једну 
бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, 
потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – 
овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих 
потписа  оверено печатом банке и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 
пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 
финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а што износи _____________ динара.  
 
Рок важења меничног овлашћења је петнаест дана дужи од дана истека рока за коначно 
извршење посла. 
 

Наручилац услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења када извршилац услуге  
не испуњава све уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су уговорени, као што 
је: неизвршење испоруке добара, делимично извршење испоруке добара и кашњење у 
извршењу испоруке добара, услуге не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање 
као подивођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које се 
дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује. 
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РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 8. 
 

Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима:  
- ако продавац не изврши испоруку добара на начин описан у понуди бр. _______ од 

________ године и у складу са одредбама овог уговора,  
- ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у уговору предвиђено,  
- уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора не може 

остварити сврха уговора,  
-   споразумом уговорних страна,  
- ако испоручилац добара не отклони недостатке у року од 5 дана од дана обавештења 

од стране наручиоца. 
- у другим случајевима у складу са законом.  

 
Наручилац задржава право да захтева надокнаду штете у случају раскида уговора кривицом 
продавца.  
 
 

КВАЛИТЕТ 
 

Члан 9. 
 

 
Испоручилац добара се обавезује да сва добра за партију бр. ______ која су предмет овог 
уговора испоручи у складу са важећим стандардима и прописима, у складу са Законом и 
пратећим подзаконским актима који се односе на предмет јавне набавке, као и према 
квалитету и карактеристикама утврђеним и прописаним у техничкој спецификацији. 
 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. годину („Сл. 

гласник РС“, број 103/2016). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се 

до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује 

буџет за 2016. годину. 

Члан 11. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.  
Овај уговор се закључује до реализације испоруке свих предвиђених количина добара или до 
испуњења финансијске вредности, зависно од тога шта пре наступи.  
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Наручилац и Испоручилац могу се пре истека важности овог Уговора, а услед повећања обима 
предмета набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс уговора, без спровођења 
поступка јавне набавке, с тим да вредност повећаног обима не може прећи више од 5% 
вредности овог Уговора. 

 
 

Члан 12. 
 

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да 
настали спор реше споразумом.  
Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног суда у 
Крагујевцу. 
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

Члан 13. 
 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава 
по 3 (три) примерка. 

 
 
 
Продавац                                М.П.                                    М.П.             Купац                   М.П.             Купац 

_____________________________                                              _____________________________ 
                
 
 
Члан групе 

М.П. 
____________________ 
 
Члан групе 

М.П. 
____________________ 
 
 
Напомена: Понуђач/овлашћени члан групе у случају подношења заједничке понуде, је у 
обавези да модел уговора попуни, потпише и овери печатом чиме ће се сагласити са 
садржином истог, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.  
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7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико су поједини докази на страном језику 
понуђачи су уз понуду у обавези да приложе и превод на српски језик. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
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 коверти назначити за коју се партију понуда подноси. 
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. 
Понуду адресирати и доставити на адресу: Медицинска школа са домом ученика „Сестре 

Нинковић“ Крагујевац, Радоја Домановића број 2, 34000 Крагујевац, са назнаком:  

 
„Понуда за јавну набавку добара – материјал за образовање за извођење наставних вежби 

у кабинетима, по партијама, ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 за партију/е _______________                      
НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до - дана 
15.08.2016. године до 09:30 часова. 
 
 
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 
о пријему понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и тачно време пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана, сата и минута до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом и иста ће неотворена бити враћена понуђачу. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Набавка је обликована у четири партије: 

Партија 1  – Потрошни медицински материјал 

Партија 2  – Раствори и супстанце 

Партија 3  – Реагенси за биохемију и хематологију 

Партија 4  – Потрошни материјал – зубни техничари 
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Инструкције за понуђача 

 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 
најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 
само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако 
да се може оцењивати за сваку партију посебно, односно да се за сваку партију може 
закључити посебан уговор.  

- Докази из чл. 75. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не 
морају бити достављени за сваку партију посебно уколико се односе на све партије, 
односно достављају се у једном примерку, осим доказа који се односе конкретно само и 
на одређену партију и тада се докази достављају посебно и за сваку партију. 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. 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 у конкурсној документацији за подношење понуде у смислу члана 87. 
став 6. Закона. 
 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или 
путем поште на адресу: Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, 
Радоја Домановића број 2, 34000 Крагујевац, са назнаком: 
 
 

 
„Измена/ допуна/ опозив понуде за јавну набавку добара – материјал за образовање за 

извођење наставних вежби у кабинетима, ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 за партију/е 
_____________________________________   

–  НЕ ОТВАРАТИ“ 
 

 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
Јавно отварање понуда обавиће комисија наручиоца у просторијама Медицинска школа са 
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домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац, Радоја Домановића број 2, 34000 Крагујевац, на 
дан истека рока за подношење понуда 15.08.2016. године, са почетком у 10 часова. 
 

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. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално или као заједничку понуду, са ангажовањем подизвођача или не. 
 

 
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 
Тачки 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу 
члана 80. став 9. Закона о јавним набавкамa. 
 

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) и 2) Закона и то податке о: 
 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Тачки 



Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић”,                                                                                                          
                             Радоја Домановића 2,  
                             34000, Крагујевац 
           
 

98 од 102 
ЈНМВ бр. 1.1.3/2016 

3. 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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама.  
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Максимални рок плаћања је 45 
дана. Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који 
понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.  
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.  
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. од-до, одмах, по договору, 
сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 
 
10.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на може мењати понуду. 
 
10.3. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок  је период који је одређен од стране произвођача предметних добара. 
 
10.4. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке укупних уговорених количина по свакој од партија не може бити краћи од 15 
дана од дана обостраног потписивања уговора нити дужи од 30 дана од дана обостраног 
потписивања уговора. 
 
 

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. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 

12. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

Понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза средством финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла: 

• Изјава понуђача  да ће, ако му буде додељен уговор по позиву у року из позива,  
издати регистровану бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем  и оверен картон 
депонованих потписа од стране пословне банке, као гаранцију за добро извршење посла - 
неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу  на први позив на износ од 10% 
вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења минимум 15 (петнаест)  дана дужим од дана 
извршења свих уговорних обавеза. 

• Наведену изјаву (дату у конкурсној документацији) достављају сви понуђачи који 
подносе понуду, а бланко сопствену меницу, менично овлашћење и копију картона 
депонованих потписа код банке овереног печатом банке, доставља само понуђач коме буде 
додељен уговор на дан закључења уговора по свакој партији појединачно. Менице морају 
бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз 
менице доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке 
изабраног понуђача.  

Наручилац услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења када извршилац услуге  не 
испуњава све уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су уговорени, као што је: 
неизвршење испоруке добара, делимично извршење испоруке добара и кашњење у 
извршењу испоруке добара, услуге не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање 
као подивођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које се 
дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева  
одговори на остављена питања и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 
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начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то: 

- писаним путем, односно путем: 

 Поште на адресу наручиоца: Медицинска школа са домом ученика „Сестре 
Нинковић“ Крагујевац, Радоја Домановића број 2, 34000 Крагујевац са назнаком - 
„Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку добара – материјал 
за образовање за извођење наставних вежби у кабинетима, по партијама, ЈНМВ бр. 
1.1.3/2016, или путем електронске поште - e-mail адреса:  nabavkemedskg@gmail.com у 
оквиру радног времена наручиоца. 

 
 

 Радним данима у Медицинске школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 
Крагујевац сматрају се дани од понедељка до петка. Субота и недеља су нерадни 
дани. 
 

Радним временом у Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац 
сматра се време од 08 до 14  часова. 

Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
15. 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 (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 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. 

 
16.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

mailto:nabavkemedskg@gmail.com
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ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  
Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл: 
nabavkemedskg@gmail.com сваког радног дана (понедељак – петак), од 08 до 14  часова. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН предходно 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца. 
Висина таксе:  

 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси у отворено поступку јавне 
набавке  

 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈНМВ бр. 1.1.3/2016, сврха: ЗЗП; 
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац; ЈНМВ бр. 1.1.3/2016, 
прималац: Буџет Републике Србије).  
 
Обавезни елементи Захтева за заштиту права: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав 
захтев одбацити закључком. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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18.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Модел уговора садржи све битне елементе из конкурсне документације, значајне за ефикасну 
и еконмомичну реализацију предмета јавне набавке.  
Понуђачу није дозвољено да мења садржину Модела уговора. 
Садржина модела уговора мора бити истоветна са садржином уговора који наручилац 
закључује са понуђачем коме је уговор додељен. 
Понуђач доставља за сваку партију за коју подноси понуду модел уговора. 
 

19.  ИЗМЕНА УГОВОРА 
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. 
 
У повећања обима предмета набавке наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора 
и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки.  
Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору. 
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати у року реализације уговора. 
 

20.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, односно 
када се стекну услови за закључење уговора.  
 
Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од пет дана 
рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање. 
 
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор 
о јавној набавци:  
- ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда. 
 
Уколико понуђач не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана 
када му је достављен уговор на потписивање сматраће се да је одустао од потписивања 
уговора и наручилац ће уговор доделити следеће рангираном понуђачу.  
 

 
 


