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Број: 5/19/1-1660 
Дана: 12.07.2019.  
 
(одговор 1) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара– потрошни медицински материјал, број јавне 
набавке 45-2019-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 20.06.2019. године, 
заинтересовано лице је, путем електронске поште,  доставило дана 10.07.2019. године  захтев за 
додатно појашњење без броја, код Наручиоца заведено под бројем 3573/19. 

Питање   
molimo Vas da izdvojite sledeću stavku u posebnu partiju: 
 
-Stavka 7 Partija 11  
Zahtevane karakteristike 
 

- Urinarni kateter foli dvožilni br.12-26 
Termosenzitivni PVC,cilindrični vrh,latex balon 10ml,2 otvora,dužina 42cm. 
 

Naručilac ne može da u konkursnoj dokumentaciji uključi bilo koju odredbu koja bi za posledicu 
imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača na način iz stava 1. ili 2. navedenog 
člana. 
Član 10. ZJN obavezuje naručioca da u postupku JN omogući što je moguće veću konkurenciju. 
Istim članom: „Naručilac ne može da ograničava konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo 
kojeg ponuđača da učestvuje u postupku JN neopravdanim dodavanjem stavki  koje samo jedan 
ponuđač može da ponudi , niti koriš ćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i 
kriterijuma “. 

 
 Na taj način poskupljuje se i sama nabavka dobara a što nije u skladu sa trošenjem budžetskih  
sredstava. Cilj otvorenog postupka javne nabavke i jeste da se postignu značajne uštede u  trošenju 
budžetskih  sredstava. 

 
Jasno nam je da naručioci pripremaju tehničku specifikaciju u skladu sa svojim potrebama, ali ipak 
moraju poštovati zakon o javnim nabavkama i jedno od njihovih osnovnih načela, član 10. Načelo 
obezbeđivanja konkurencije i jednakosti ponuđača. 
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Ukoliko postoji potreba u Vašoj ustanovi za navedenom stavkom, postavlja se pitanje zašto nije 
oblikovana posebna partija za koju postoji vrlo ograničena konkurencija, čime se ne bi direktno 
narušilo načelo obezbeđivana konkurencije ZJN kao i jednak položaj ponuđačima u skladu sa čl. 12 
ZJN.  
 
Opis tehničkih karakteristika za stavku 7 je izuzetno precizan, pa ne vidimo nikakvu prepreku zašto se 
ne formira posebna partija za stavke 5 i 6 . 
 
Takođe u odnosu na sve ostale stavke u partiji 11 potrebna količina je znatno manja – 5 kom? 

 
Ukoliko imate isključivu potrebu za napred navedenim dobrima, molimo Vas da ih izdvojite u zasebne 
partije i time ne narušavate transparentnost celog postupka i omogućite učešće većeg broja ponuđača. 

 
 

Одговор Наручиоца 
 

Назив партије број 11 је „уринарни катетери фоли двожилни“ и свих седам ставки предметне 
партије су уринарни катетери фоли двожилни, различитих величина.  

При обликовању предметне партије, тј. одређивању ставки партије и њихових техничких 
карактеристика, Наручилац се руководио својим објективним потребама, захтевима квалитета 
пружања здравствених услуга , начелима здравствене заштите из чл. 20. – 26. Закона о 
здравственој заштити  („Сл. гласник РС” бр. 254/2019),  а при томе је водио рачуна о начелима 
јавних набавки, нарочито  начелу ефикасности и економичности и начелу обезбеђивања 
конкуренције. 

Наручилац указује да понуђачи, уколико нису у могућности да понуду поднесу самостално, исту 
могу поднети са подизвођачем односно као заједничку, сходно члану 80. и 81. Закона о јавним 
набавкама. 

 Ценећи напред изнето, Наручилац  сматра да не постоје оправдани разлози да се партије број 5, 
6 и 7 издвоје у засебне. Наручилац остаје при свом захтеву. 
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Комисија за јавну набавку 45-2019-О-02 
 


