
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/2686 

Датум: 08.10.2019. године. 

 
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015”) Комисија за јн 21-1.1.4/2019 “Стоматолошки потрошни материјал”: 

Питање заинтересованог лица: 

PARTIJA 1  , Stavka 1  I 2 , vrlo konkretan opis odgovara samo jednom preparatu, tako da ne može da se ponudi 

ekvivalent. Molimo Vas u opisu staviti ILI odgovarjući. 

PARTIJA 3, Stavka 5. Sredsvo za definitivno punjenje kanala korena na bazi epoksi smole. Ovaj preparat može da 

ponudi samo jedan ponuđač jer ima ekskluzivno pravo prodaje od jedinog uvoznika I nosioca dozvole , tako da je 

neophodno da se ovaj preparat izdvoji u posebnu partiju kako se bi ograničavala ponuda I konkurentnost, osnovna 

načela ZJN. 

PARTIJA 6. Nastavci za aparat za uklanjanje kamenca nisu registrovani. Molimo Vas kako se ne bi ugrožavala 

celovitost partije da se takođe izmeste u posebnu partiju. 

PARTIJA 18. Stavke 3 , 5 I 6 vrlo konkretno naveden opis gde može da se ponudi isključivo samo jedan akrilat. 

Molimo Vas prilagodite opisu kako bi se mogao ponuditi ekvivalentni preparat.  

PARTIJA 20. Molimo Vas u opisu izmenite ili stavite opseg dimenzija ili minimum 8,9 x 18,6 mm kako bi se 

mogao ponuditi ekvivalentni vosak. 

PARTIJA  21. Kako na našem tržištu postoji samo jedan alginat u pakovanju od 450g , a svi ostali su u pakovanju 

od 453 g,molimo Vas da u opisu izmenite I stavite minimum 450g , kako bi se mogao ponuditi ekvivalentni alginat. 

PARTIJA 24. Takođe konkretan opis odgovara samo jednom preparatu, tako da ne može da se ponudi ekvivalent. 

Molimo Vas da prilagodite opis dabim se mogao ponudoiti ekvivalentni proizvod. 

PARTIJA 25. Stavka 3, pakovanje je od 15 kom a ne 20 kako stoji u traženoj tehničkoj specifikaciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број:03/2686-2 

Датум: 10.10.2019. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015”) Комисија за јн 21-1.1.4/2019   “Стоматолошки потрошни материјал”: 

 

Одговор заинтересованом лицу: 

 

Пaртиja 1 

Комисија ће извршити измену конкурсне докуменације 

Пaртиja 3 

Комисија ће извршити измену конкурсне докуменације 

Пaртиja 6 

Комисија ће извршити измену конкурсне докуменације 

Пaртиja 18 

Кoмисиja oстaje при стaву 

Пaртиja 20 

Комисија ће извршити измену конкурсне докуменације  

Пaртиja 21 

Комисија ће извршити измену конкурсне докуменације 

Пaртиja 24 

Кoмисиja oстaje при стaву 

Пaртиja 25 

Кoмисиja oстaje при стaву 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Комисија за ЈН 21-1.1.4/2019  


