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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 09.03.2018. 

Број: 01-549/01-18-9 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНОП 01-18 САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

 

Како сте у конкурсној документацији навели следеће 

 

"Партија 9 - РТГ филмови - дентал" - Дентални филмови - зелени 3 цм x 4 цм , Е спеед, 

Царестреам Хеалтх или одговарајући као и 

 

"Партија 10 РТГ материјал" - РТГ фиксир за ручно развијање филмова и РТГ развијач за ручно 

развијање филмова 

 

Молимо Вас да размотрите могућност да партије 9 и 10 спојите у једну партију из разлога што 

само у случају када се користе дентални филмови и 

денталне хемикалије од истог произвођача имате загарантован квалитет снимка. 

 

Наиме када се користе дентални филмови и хемикалије од различитих произвођача често долази 

до проблема при развијању , у самом квалитету снимка , без могућности исправке из разлога што 

овако дефинисаном конкурсном документацијом са критеријумом најниже цене потенцијални 

понуђачи не сносе кривицу ако један понуђач добије партију 9 а други партију 10. 

 

Само у случају спајања у исту партију имате загарантован квалитет као и загарантовану 

рекламацију денталног снимка. 

 

Одговор Комисије бр.1: 

 

Наручилац спроводи јавну набавку санитетског материјала по принципу и распореду партија на 

овај начин већ годинама и сматра да на овај начин обезбеђује конкуренцију и омогућава већини 

Понуђача да учествују у јавној набавци, јер су све наведене ставке у питању раздвојене у посебне 

партије. 

 

Питање заинтересованог лица бр.2: 

 

Имајући у виду да Партија 10 РТГ Материјал - РТГ фиксир за ручно развијање филмова и РТГ 

развијач за ручно развијање филмова има намену за развијање денталних интраоралних филмова 

из  Партије 9 молимо Вас да предефинишете назив хемикалија из Партије 10 у "дентални фиксир 

за 

развијање интраоралних филмова" као и "дентални развијач за развијање интраоралних филмова" - 

јединица мере " паковање 2x5 литара фабрички 
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припремљеног раствора за употребу". 

 

Наиме једноставном претрагом сајта - интернет странице Агенције за лекове и медицинска 

средства Србије АЛИМС можете проверити да су на 

територији Републике Србије регистрована денталне хемикалије фиксир и развијач који се користе 

за развијање денталних интраоралних филмова. 

Хемију коју Ви захтевате у партији 10 је хемија за развијање РТГ филмова а не денталних 

филмова са паковањима од 2x20 литара. 

Имајући у виду да је фрекврентност денталних филмова далеко мања као и димензије денталних 

од РТГ филмова за денталне интраоралне филмове се 

користи дентална хемија најчешће у паковањима од 2x5 литара фабрички припремљеног раствора  

за употребу. 

 Објашњење: Када се за денталне филмове користи хемија од 2x20 литара та хемија има одређени 

рок употребе од момента отварања фабричких 

паковања. 

Како се дентални филмови користе мање него РТГ филмови и потребно је далеко мање хемикалија 

за развијање денталних интраоралних филмова 

(због димензије 3x4 цм ) често се догађа да хемикалије од 2x20 литара које се користе у 

комбинацији са денталним интраоралним филмовима не 

искористе већ временом оксидирају и могу да се баце. 

Зато се за денталне филмове користе денталне хемикалије у паковањима од 2x5литара (две канте 

по 5 литара = 10 литара како фиксира тако и 

развијача) у  фабрички припремљеном раствора  за употребу што гарантује квалитет и задовољног 

крајњег корисника. 

 

Одговор Комисије бр.2: 

 

Комисија је донела одлуку да остаје при наводима из Конкурсне документације везано за ово 

питање. Дома здравља Суботица већ  годинама употребљава добра која су тражена у Конкурсној 

документацији због исплативости истих. 

Питање заинтересованог лица бр.3: 

 

 
 

Одговор Комисије бр.3: 

 

Комисија доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.3 под називом 

:,, УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ'' у тачки бр.3.2 под називом :,, 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САЧИЊЕНА'' на страници бр.5 у ставу бр.3 у делу ,,НАПОМЕНА'' мења се текст и уместо текста 

:,, Уколико сам понуђач који учествује у поступку ЈН не поседује решење АЛИМС-а, неопходно је 

да достави важеће овлашћење фирме која је носилац уписа предметног добра у Регистар 

медицинских средстава у којима га овлашћује да може учествовати у предметној ЈН. Решење 

АЛИМС-а мора бити важеће у моменту подношења и отврања понуде, а уколико време на које је 

издато не покрива цео уговорни период, понуђач је дужан да у роковима прописаним Законом о 

лековима и медицинским средствима поднесе захтев за продужетак регистрације и о истом 

обавести Наручиоца,по добијању Решења о обнови дозволе, понуђач је дужан да достави исто 

Наручиоцу, у супротном, уговор ће бити раскинут.'' Уписује се текст :,, Уколико сам понуђач који 

учествује у поступку ЈН не поседује решење АЛИМС-а, неопходно је да достави важеће 

овлашћење фирме која је носилац уписа предметног добра у Регистар медицинских средстава у 



 

 
 

 

 3 

којима га овлашћује да може учествовати у предметној ЈН. Решење АЛИМС-а мора бити важеће у 

моменту подношења и отврања понуде, а уколико време на које је издато не покрива цео уговорни 

период, носилац уписа је дужан да у роковима прописаним Законом о лековима и медицинским 

средствима поднесе захтев за продужетак регистрације а Понуђач је дужан да  о истом обавести 

Наручиоца,по добијању Решења о обнови дозволе, понуђач је дужан да достави исто Наручиоцу, у 

супротном, уговор ће бити раскинут.''.Комисија такође доноси одлуку да се измени Конкурсна 

документација у одељку бр. 6 под називом :,,Модел уговора'' на страници бр.52 у чл.6 став 1. Мења 

се и уместо текста :,, Понуђач је у обавези да достави Решење АЛИМС-а за свако добро за које 

Закон прописује да подлеже регистрацијим код Агенције, које мора бити важеће у моменту 

подношења и отврања понуде, а уколико време на које је издато не покрива цео уговорни период, 

понуђач је дужан да у роковима прописаним Законом о лековима и медицинским средствима 

поднесе захтев за продужетак регистрације и о истом обавести Наручиоца,по добијању Решења о 

обнови дозволе, понуђач је дужан да достави исто Наручиоцу, у супротном,уговор ће бити 

раскинут.'' Уписује се текст :,, Понуђач је у обавези да достави Решење АЛИМС-а за свако добро 

за које Закон прописује да подлеже регистрацијим код Агенције, које мора бити важеће у моменту 

подношења и отврања понуде, а уколико време на које је издато не покрива цео уговорни период, 

носилац дозволе је дужан да у роковима прописаним Законом о лековима и медицинским 

средствима поднесе захтев за продужетак регистрације и Понуђач је дужан да о истом обавести 

Наручиоца,по добијању Решења о обнови дозволе, понуђач је дужан да достави исто Наручиоцу, у 

супротном,уговор ће бити раскинут.'' 

 

Питање заинтересованог лица бр.4: 

 

 

 

Одговор Комисије бр.4: 

 

Комисија остаје при ставу из Конкурсне документације да је додатни услов неопходан,тако како је 

и постављен,јер он омогућава лакшу контролу рачуна при реализацији Уговора, поготово у 

набавкама где се закључи велики број уговора, као у овој набавци. 

 

Питање заинтересованог лица бр.5: 

 

 
 

Одговор Комисије бр.5: 
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Комија је донела одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.6 под називом 

:,,Модел уговора'' ( на страници бр.52) у чл. 6 став 2. И уместо текста :,, Наручилац уз претходно 

писмено обавештење Понуђачу o испуњености услова (доцња у испоруци), стиче право набавке 

добара која су предмет уговора истог  на терет Понуђача од другог добављача у случају да 

Понуђач не испоручи уговорену количину добара o року утврђеним овим Уговором. '' уписује се 

тескт :,, Наручилац уз претходно писмено обавештење Понуђачу o испуњености услова (доцња у 

испоруци), стиче право набавке добара која су предмет уговора од другог добављача у случају да 

Понуђач не испоручи уговорену количину добара у року утврђеним овим Уговором.Ако роба коју 

наручилац набави од другог добављача буде скупља од уговорених цена са добављачем, разлику у 

тој цени сноси добављач.                                                            

                                                           

Питање заинтересованог лица бр.6: 

 

 

 

Одговор Комисије бр.6: 

 

Комисија доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.6 под 

називом ,,Модел уговора'' у чл. 5 на страници бр.52 у ставу 3. Мења се текст и уместо текста :,, 

Недостаци  се код оштећења у транспорту, констатују записнички, а по избору Наручиоца: 

       - примљени рачун се одобрава од стране Наручиоца уз умањење вредности оштећених 

добара или се  

       - врши накнадна замена оштећених добара у року од 24 часа од пријема рекламације.'' 

Уписује се текст :,, Недостаци  се код оштећења у транспорту, констатују записнички, а по избору 

Наручиоца: 

       - примљени рачун се одобрава од стране Наручиоца уз умањење вредности оштећених 

добара или се  

       - врши накнадна замена оштећених добара у року од 3 дана од пријема рекламације.'' 

 

Комисија је донела одлуку да рок за рекламацију буде 3 дана јер је санитетски материјал ,поред 

лекова,основно средство рада Дома здравља и као такво неопходно у свакодневном раду, па сам 

изостанак било којих добара која су предвиђена овом набавком би умногоме отежало рад 

установе, поготово ако би требало да на нека добра установа чека по 7 дана.Стога је Комисија 

донела одуку да се изађе у сусрет понуђачима, да се рок продужи на 3 дана, али дужи рок од тога 

би за саму установу представљао отежавање процеса рада. 

 

Комисија такође доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.4 под 

називом:,, ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА ТЕХНИЧКОМ 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ'' на страници бр.23 у Табели партије бр.3 под називом :,, РУКАВИЦЕ 

ЗАПРЕГЛЕД-ЛАТЕКС И ХИРУШКЕ'' мења се текст у Табели и уместо текста :,, 
 

 

 

Р

е

д

. 

 

НАЗИВ 

ДОБРА 

 

ЈЕДИ

НИЦА 

МЕРЕ 

ЈЕДИ

НИЧН

А 

ЦЕНА 

БЕЗ 

ПДВ 

Укупно     

ДИН 
КОЛИЧИ

НА 

ВРЕДН

ОСТ 

БЕЗ 

СТО

ПА 

ПДВ 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА СА ПДВ 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ СА 

ПДВ 

ПРОИЗВОЂАЧ,

земља порекла 
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б

р

. 

ПДВ 

1 

Латекс 

рукавице,бл
аго 

талкиране,н

естерилне 
величине 

S,паковање 

100 ком.  

комад 

 

30.000  

     

2 

Латекс 

рукавице,бл

аго 
талкиране,н

естерилне 

величине М 
,паковање 

100 ком. 

комад 

 

26.000  

     

3 

Латекс 
рукавице,бл

аго 

талкиране,н
естерилне 

величине L 

,паковање 
100 ком.  

комад 

 

8.000  

     

4

. 

Хирушке 

стерилне 

рукавице 
величине 

6,5, 

паковање 
100 ком. 

пар 

 

1.000 

     

5

. 

Хирушке 

стерилне 
рукавице 

величине 7, 

паковање 
100 ком. 

пар 

 

800 

     

6

. 

Хирушке 

стерилне 

рукавице 
величине 

7,5, 
паковање 

100 ком. 

пар 

 

600 

     

                                                            

                                УКУПНО: 

    

 
Уписује се текст :,, 

 
 

 

Ре

д. 

бр. 

 

НАЗИВ ДОБРА 

 

ЈЕДИНИ

ЦА МЕРЕ 

ЈЕДИНИЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 

Укупно     

ДИН 
КОЛИЧИ

НА 

ВРЕДНО

СТ 

БЕЗ ПДВ 

СТОП

А 
ПДВ 

ЈЕДИНИЧ

НА ЦЕНА 
СА ПДВ 

УКУПНА 

ВРЕДНО

СТ СА 

ПДВ 

ПРОИЗВОЂАЧ,зе

мља порекла 

1 
Латекс 

рукавице,благо 

талкиране,нестери

лне величине S  

комад 

 

30.000  

     

2 
Латекс 

рукавице,благо 

талкиране,нестери

лне величине М  

комад 

 

26.000  

     

3 
Латекс 

рукавице,благо 

талкиране,нестери
лне величине L  

комад 

 

8.000  
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4. Хирушке стерилне 
рукавице 

величине 6,5 

пар 
 

1.000 
     

5. Хирушке стерилне 
рукавице 

величине 7 

пар 
 

800 
     

6. Хирушке стерилне 

рукавице 
величине 7,5 

пар 
 

600 
     

                                                            

                                УКУПНО: 

    

 

 

Комисија такође доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.3 под 

називом :,, УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ'' у тачки бр.3.2 под 

називом:,, ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САЧИЊЕНА''  на страници бр.5  у подтачки г) уместо текста :,, г) Понуђач је у обавези да 

гарантује за добра која нуди да су обележена и у потпуности у складу са Првилником о садржају и 

начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског средства, као и садржају 

упутства за употребу медицинског средства (,,Сл.гл.РС'' бр.64/2011), а поготово у складу са чл.2, 

чл.7. и чл. 31. Првилника о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања 

медицинског сресдства,као и садржају упутства за употребу медицинског средства (,,Сл.гл.РС” 

бр.64/2011),свако добро које не буде обележно на начин како је прописано Правилником сматраће 

се неодговарајућим и партија у којој се добро нуди ће се сматрати ништава. Свако медицинско 

средство које се нуди као предмет ове ЈН мора бити обележено у складу са решењем о упису тог 

медицинског средства у Регистар медицинских средстава према чл. 200 став. 1 и став. 4 Закона о 

лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 107/2012), свако добро које не буде 

обележно на начин како је прописано Законом сматраће се неодговарајућим и партија у којој се 

добро нуди ће се сматрати ништава.Уз свако медицинско средство-добро које понуђач нуди мора 

да поседује упутство које је написано на српском језику и мора у потпуности да одговара 

оригиналном тексту упутсва произвођача,као према чл.200 став 3. Закона о лековима и 

медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 107/2012),које подноси уз документацију за ЈН 

у фотокопији или оригиналу,за сваку ставку посебно.'' Уписује се текст :,, г) Носилац дозволе је у 

обавези да гарантује за добра која нуди да су обележена и у потпуности у складу са Првилником о 

садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског средства, као и 

садржају упутства за употребу медицинског средства (,,Сл.гл.РС'' бр.64/2011), а поготово у складу 

са чл.2, чл.7. и чл. 31. Првилника о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег 

паковања медицинског сресдства,као и садржају упутства за употребу медицинског средства 

(,,Сл.гл.РС” бр.64/2011),свако добро које не буде обележно на начин како је прописано 

Правилником сматраће се неодговарајућим и партија у којој се добро нуди ће се сматрати 

ништава. Свако медицинско средство које се нуди као предмет ове ЈН мора бити обележено у 

складу са решењем о упису тог медицинског средства у Регистар медицинских средстава према чл. 

200 став. 1 и став. 4 Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 

107/2012), свако добро које не буде обележно на начин како је прописано Законом сматраће се 

неодговарајућим и партија у којој се добро нуди ће се сматрати ништава.Уз свако медицинско 

средство-добро које понуђач нуди мора да поседује упутство које је написано на српском језику и 

мора у потпуности да одговара оригиналном тексту упутсва произвођача,као према чл.200 став 3. 

Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 107/2012),које подноси уз 

документацију за ЈН у фотокопији или оригиналу,за сваку ставку посебно.'' 

 

Комисија такође доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр.2 под називом  

:,, ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'' у тачки бр.2 ( на страници бр. 3) под називом 

:,, Врста поступка'' у табели се врши  се измена и уместо текста :,, 

 

Назив 

 

Рок подношења понуде 

Датум и време отварања 

понуда 

 Санитетски стоматолошки 

материјал 1 
До  13.03 .2018. год  до 10 h 13.03 .2018. год  у  10:15 h 

Уписује се текст :,, 
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Назив 

 

Рок подношења понуде 

Датум и време отварања 

понуда 

 Санитетски стоматолошки 

материјал 1 
До  15.03 .2018. год  до 10 h 15.03 .2018. год  у  10:15 h 

 

Комисија такође доноси одлуку да се измени Позив за подношење понуда на страници бр.2 у делу 

под називом :,, Подношење понуда'' у ставу 1. Мења се текст и уместо текста :,, Рок за 

подношење понуда је 34 данa од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки , односно до 13.03.2018. године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и  68/15), односно у време и на начин предвиђен 

конкурсном документацијом.'' Уписује се текст :,, Рок за подношење понуда је 36 данa од дана 

објављивања позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки , односно до 15.03.2018. 

године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и  68/15), односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом..Позив 

за подношење понуда се такође мења у делу под називом :,, Отварање понуда'', став 1.,на 

страници бр.2 и уместо текста :,, Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отворити одмах, по 

истеку рока за подношење понуда, односно дана 13.03.2018. године у 10,15 часова последњег 

дана горе наведеног рока по редоследу пријема понуда .'' уписује се текст :,, Отварање понуда је 

јавно. Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 

15.03.2018. године у 10,15 часова последњег дана горе наведеног рока по редоследу пријема 

понуда . '' 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНОП 01/18 

                                          Иванка Беоковић, дипл. оецц.  

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Маја Живановић мастер оецц.                                          

                                                        Ивана Герег дипломирана правница 

 Др.Милена Станковић Абаџић 

 Ерика Илић стоматолошка сестра 

 Ненад Девић рентген тех. 

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


