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Број: 5/19/1-898 
Дана: 11.04.2019. 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/201и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), и мишљења Управе за 
јавне набавке број  404-02-1109/19  од 04.04.2019., Институт за онкологију Војводине, Пут 
доктора Голдмана 4, Сремска Каменица, објављује 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
 

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда у складу са чланом  36. став 1. тачка 5) ЗЈН 

 

Назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Адреса наручиоца: 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 

Интернет страница наручиоца: www.onk.ns.ac.rs 

Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: Радови 

Број јавне набавке: 25-2019-П-01 

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

опис предмета набавке, назив: додатни радови на санацији терена у циљу спречавања 
продора атмосферских падавина у део објекта Института за онкологију Војводине 

ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови 

Број и датум закључења првобитног уговора: Уговор о  извођењу радова на санацији 
терена у циљу спречавања продора атмосферских падавина у део објекта Института за 
онкологију Војводине, број 421/2018 закључен 15.11.2018. године   

Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 5) ЗЈН 

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: 

Институт за онкологију Војводине (даље: Наручилац)  спровео је отворени поступак јавне 
набавке радова - санација терена у циљу спречавања продора атмосферских падавина у 
део објекта Института за онкологију Војводине, број јавне набавке 96-2018-О-01, за коју је 
средства обезбедила Аутономна покрајина Војводина – Покрајинска влада, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад, према Решењу о употреби средстава текуће буџетске 
резерве  127 број 401-94/2018-64 од 26.09.2018. године, и дана 15.11.2018. године, са 
понуђачем /извођачем радова ГАТ доо, Булевар ослобођења 30а, Нови Сад, закључио 
уговор о јавној набавци број 421/2018 (даље: Уговор). Радови који су предмет Уговора  
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имају за циљ решавање проблема продирања влаге у сутеренске зидове и санацију кровова 
бункер за радиолошку терапију, како би се спречило даље продирање  атмосферских вода 
у просторије Клинике за радиолошку терапију и спречила знатно већа штета коју би 
продирање воде и влага могли изазвати на опреми за зрачну терапију. 

Наручилац је дана 20.02.2019. године, у фази реализације Уговора,  примио Обавештење 
Министарства здравља број 401-00-565/2019-08 у вези са пројектним активностима на 
реконструкцији бункера за смештај линеарних акцелератора у Институту за онкологију 
Војводине. Република Србија и Међународна банка за обнову и развој, потписале су 
Споразум о зајму, у сврху обезбеђивања додатног финансирања за Други Пројекат развоја 
здравства Србије (даље: Пројекат), на основу кога се спроводе активности  за набавку два 
линеарна акцелератора и једног ЦТ симулатора, као и извођење радова на реконструкцији 
бункера за смештај нових линеарних акцелератора, за потребе Института за онкологију 
Војводине. Један од бункера Пројектом предвиђен за смештај нове опреме је бункер број 
3, на коме се тренутно изводе радови по Уговору. Новонастале околности захтевају да се 
кров бункера број 3, пре израде хидроизолације и постављања стиродура (предмер радова 
по Уговору, тачка 5.  поз. 5.2 и 5.3 ), допуни бетоном дебљине 20 cm и дебљине 2,35 g/cm³, 
како би нова опрема могла бити смештена у одговарајући простор, у смислу прописа који 
регулишу материју везану за радијациону сигурност и безбедност.   

Кварк доо, Крагујевац, као овлашћено правно лице за пројектовање мера радијационе 
сигурности и безбедности, који је за потребе Пројекта израдио Пројекат мера радијационе 
сигурности и безбедности (прелимирани извештај о сигурности), обавестио је Наручиоца 
о неопходности извођења додатних радова који нису били укључени у првобитни Уговор.  
Пројектом је предвиђена реконструкција унутрашњости бункера,  без реконструкције 
крова, а тренутна структура крова бункера број 3 није одговарајућа за смештај нове 
опреме у смислу прописа који регулишу материју везану за радијациону сигурност и 
безбедност. Једино прихватљиво и економично решење је да се описани додатни радови 
на крову бункера број 3 изведу пре израде хидроизолације. У супротном, раздвајањем 
уговорених радова и додатних радова, Наручилац би морао да поруши већ изведене 
радове у делу хидроизолације, спроведе поступак јавне набавке радова „бетонирања плоче 
d=20cm на крову бункера број 3“, и поново изведе радове хидроизолације које је 
претходно порушио, што је економски неоправдано и проузроковало би несразмерно 
велике трошкове за Наручиоца. 

Стручни надзор је оправдао потребу за извођењем додатних радова, према захтеву 
пројектанта мера радијационе сигурности и безбедности.  

Сходно претходно изнетом, Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење бр. 404-
02-1109/19  од 04.04.2019. године у коме наводи да је основана примена преговарачког 
поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 
36. став 1. тачка 5. ЗЈН, за јавну набавку додатних радова на санацији терена у циљу 
спречавања продора атмосферских падавина у део објекта Института за онкологију 
Војводине. 

Позив за подношење понуда наручилац доставља: ГАТ ДОО НОВИ САД, Булевар 
ослобођења 30а, 21000 Нови Сад. 

 


