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Број: 5/19/1-1975 
Дана: 09.08.2019. 
 
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 404-02-2375/19  од 10.07.2019. године, 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 2) 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: 57-2019-П-01 

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

опис предмета набавке, назив: радови на реконструкцији простора за смештај ЦТ 
симулатора, „кључ у руке“ 

ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови 

Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 2) ЗЈН 

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: 

Споразумом о зајму ("Други Пројекат развоја здравства Србије  -  додатно финансирање") 
између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој ("Службени гласник 
РС" – Међународни уговори број 6/18) који је потписан 21. марта 2018. године у Београду, 
обезбеђена су средства за набавку два линеарна акцелератора и једног ЦТ симулатора и 
обнављање два бункера за смештај линеарних акцелератора, за потребе Института за 
онкологију Војводине, а поступак набавке спроводи Министарство здравља Републике 
Србије на основу уговора RS-SSHPAF-8830YF-DS-19-3.2.2.1.,  које је дана 15. маја 2019. 
године, закључило са   групом понуђача коју чине Magna Pharmacia d.o.o. Beograd, као 
носилац посла и Varian Medical Systems Ltd, UK и Градина д.о.о. Београд. 
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Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за здравство је суфинансијер 
набавке из претходног става. Приликом посете тима Међународне банке за обнову и 
развој новембра месеца 2018. године, утврђено је да су средства опредељена Споразумом 
о зајму недовољна, те су недостајућа средства у износу од 150.000.000,00 динара 
обезбеђена из покрајинског буџета. Уговор о преносу средстава за суфинансирање набавке 
два линеарна акцелератора и ЦТ симулатора и реконструкције и адаптације простора за 
смештај ове опреме у Институту за онкологију Војводине Сремска Каменица, закључен  је 
13. маја 2019. године између Аутономне покрајине Војводине – Покрајинског 
секретаријата за здравство број 138-401-3559/2019-2 и Министарства здравља Републике 
Србије број 401-00-1777/2019-08. 

Такође, Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за здравство 
обезбедио је и средства за реконструкцију простора за смештај ЦТ симулатора,  будући да 
поменути радови нису предмет Споразума о зајму, уговора RS-SSHPAF-8830YF-DS-19-
3.2.2.1. као ни Уговора о преносу средстава за суфинансирање, а неопходни су за 
реализацију истих. Набавку радова реконструкције простора за смештај ЦТ симулатора 
треба да спроведе Институт за онкологију Војводине. У ту сврху, Аутономна покрајина 
Војводина – Покрајински секретаријат за здравство и Институт за онкологију Војводине 
закључили су дана 19. априла 2019. године уговор чији је предмет финансирање 
реконструкције простора за смештај ЦТ симулатора. 

Технички разлози налажу да радове реконструкције простора за смештај ЦТ симулатора, 
за које набавку спроводи Институт  за онкологију Војводине, изврши исти добављач са 
којим је Министарство здравља Републике Србије већ закључило уговор за набавку два 
линеарна акцелератора и једног ЦТ симулатора и обнављање два бункера за смештај 
линеарних акцелератора, што би у конкретном случају била група понуђача коју чине 
Magna Pharmacia d.o.o. Beograd, као носилац посла и Градина д.о.о. Београд.  

Varian Medical Systems Ltd, UK као члан групе понуђача са којом је Министарство 
здравља Републике Србије  закључило уговор, у извршењу предметног уговора има 
обавезу да произведе медицинску опрему која је предмет уговора, а не учествује у делу 
уговора који се односи на грађевинске радове, испоруку и праћење рокова извршења 
појединих фаза уговора, и остале елементе који су  од значаја за извршење радова на 
реконструкцији простора за смештај ЦТ симулатора. 

Радови адаптације два бункера за смештај линеарних акцелератора и радови 
реконструкције простора за смештај ЦТ симулатора  изводиће се истовремено, на истом 
градилишту, у простору који чини функционалну целину, и технички је неизводљиво да 
различити извођачи изводе и архитектонско-грађевинске радове, а поготово инсталатерске 
радове, јер се инсталације међусобно преклапају. 

Пројектом адаптације бункера за линеарне акцелеараторе предвиђена је комплетна 
санација кровова, укључујући и кров над бункером за смештај ЦТ симулатора, као и 
измештање свих постојећих инсталација, како је пројектом реконструкције простора за 
смештај ЦТ симулатора предвиђено.  

Физички је немогуће да два тима извођача изводе истовремено радове који су повезани 
јединственим ходником и чије су инсталације у јединственом помоћном објекту који се 
гради по пројекту адаптације бункера за акцелераторе, а увођење другог извођача би 
довело и до проблема у утврђивању надлежности и одговорности над изведеним 
радовима.  
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Извођач радова на реконструкцији простора за смештај ЦТ симулатора биће дужан да 
испланира свој рад на начин који ће у најмањој могућој мери утицати на рад Института за 
онкологију Војводине у делу пружања услуга зрачне терапије, као и да усклади све фазе и 
динамику радова са активностима извођача радова на адаптацији простора за линеарне 
акцелераторе односно добављачем са којим је уговор закључило Министарство здравља 
Републике Србије, што је технички и  организационо немогуће јер се ради о јединственом 
простору,  односно градилишту.   

Све наведено указује да би увођењем другог извођача радова за потребе реконструкције 
простора за смештај ЦТ симулатора, дошло до преклапања надлежности и немогућности  
разграничења одговорности за изведене радове, техничких и организационих проблема у 
току извођења радова и при примопредаји радова, преклапања надлежности стручног 
надзора, те да је због техничких разлога једино могуће да радове изведе исти добављач са 
којим је Министарство здравља Републике Србије закључило уговор, што би у 
конкретном случају била група понуђача коју чине Magna Pharmacia d.o.o. Beograd, као 
носилац посла и Градина д.о.о. Београд.   

Надаље, због радова на адапатацији бункера за смештај линеарних акцелератора и 
реконструкцији простора за смештај ЦТ симулатора, Институт за онкологију мораће да на 
одређено време прекине услуге зрачне терапије, те је од велике важности да радови што 
пре буду завршени, с обзиром   да је Институт за онкологију Војводине једина установа на 
територији Аутономне покрајине Војводине која пружа услуге зрачне терапије, уз 
напомену да постоје листе заказивања.  

Сходно претходно изнетом, Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење бр. 404-
02-2375/19  од 10.07.2019. године у коме наводи да је основана примена преговарачког 
поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 
36. став 1. тачка 2. ЗЈН, за јавну набавку додатних радова на реконструкцији простора за 
смештај ЦТ симулатора. 

 

Позив за подношење понуда наручилац доставља: групи понуђача коју чине Magna 
Pharmacia d.o.o. Beograd, Милутина Миланковића 7б, 11070 Београд и Градина д.о.о. 
Београд, Масариков трг 8, Београд – Земун. 

 


