
На основу  члана 55 и 57. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 

14/15,68/15) Завод за стоматологију Крагујевац,ул. Змај Јовина 32 ,Крагујевац  

      

     објављује 

 

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
      (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) 

 

1.Подаци о наручиоцу: 

Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац, 

www: zzstomkg.rs,E-mail:zstomkg@open.telekom.rs 

матични број: 17228439         ПИБ: 101508979      Број текућег рачуна:840-495661-58 
2. Врста наручиоца: здравство 

3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника       

набавке:     Предмет набавке је набавка добара, лекови-33680000 

 

4.Основ за примену преговарачког  поступка и податке који оправдавају његову 

примену:  

Наручилац је донео одлуку о покретању отвореног поступка  број 01-109 од 

23.02.2018.године зубарског потрошног материјала обликованог у 9 партија -партија 1: 

ендодонција; партија 2: паста за девитализацију зуба; партија 3: лекови; партија 4: 

инструменти за бушење и брушење; партија 5:материјал за рендген; партија 6: 

производи за зубну технику; партија 7: материјал за хирургију; партија 8: материјал за 

висил и керамику; партија 9: материјал за фиксни апарат. Комисија за ЈН је сачинила 

извештај о стручној оцени понуда  број  01-109/4 од 26.04.2018. године и констатовала да 

за партију 2: паста за девитализацију и партију 3: лекови, није пристигла ниједна 

понуда. 

Наручилац је на основу чл.109.ЗЈН донео Одлуку о обустави поступка број 01-109/6 од 

30.04.2018.године јавне набавке зубарског потрошног материјала обликованог у 9 партија 

- за партију 2 : паста за девитализацију зуба и  партију 3:лекови, ,јер нису испуњени 

услови из чл.107.а у вези са чл.109.ст.1 ЗЈН. Након коначности одлуке о обустави 

поступка, наручилац  је објавио обавештење о обустави поступка јавне набавке зубарског 

потрошног материјала обликованог у 9 партија  - за партију 2 :  паста за девитализацију 

зуба и  партију 3: лекови,,на Порталу службених гласила РС, Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца чиме су се стекли услови за покретање  преговарачког 

поступака без објављивања позива, чл.36. став 1. тачка 1.ЗЈН. 

 

5.Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

*ЗУ “АПОТЕКА ВОДИЧ“,Душана Вукасовића 29, Нови Београд, 

Матични број :17790358, ПИБ:106623333 

*“Farmalogist “ d.о.о., Миријевски булевар 3, Београд , 

Матични број: 17408933, ПИБ :  100270693 

* “Ino-pharm “ d.о.о., Браће Ковач 2, Београд, 

 матични број: 17345664, ПИБ: 101743912 

 


