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Дана: 07.09.2015. 
Број: 5/1382 
 

На основу чл. 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 69-2015-П-01, 
деловодни број  Одлуке 5/1366 од 04.09.2015. године и Мишљења Управе за јавне набавке:  404-02-
3026/15 od 01.09.2015.  године, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора 
Голдмана 4, објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
 

 број  јавне набавке 69-2015-П-01 
 
 

АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ЛИНЕАРНОГ АКЦЕЛЕРАТОРА 
 
 

1. назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
2. адреса наручиоца: 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 
3. интернет страница наручиоца: www.onk.ns.ac.rs 
4. врста наручиоца: здравство 
5. врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива 
за подношење понуда,  члан 36. став 1. тачка 3) закона о јавним набавкама 

6. за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке: 
                предмет: радови 

         опис предмета набавке адаптација простора за смештај линеарног 
акцелератора 
        назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 - грађевински радови, 
ИА31 адаптација, ИА09 унутрашњост 
 

7.основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову 
примену:         
  основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН  

подаци који опарвдавају примену преговарачког поступка: Наручилац је у 
образложењу Захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка 
број 5/1117 од 06.08.2015. године, навео: 
 
"Одлуком в.д. директора Фонда за капитална улагања АП Војводине, правног 
предходника Управе за капитална улагања АП Војводине број:404-66/2014-1 од 
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13.06.2014. године покренут је отворени поступак јавне набавке добара ЈНБР:404-
66/2014.  
Предмет јавне набавке je набавка вишеенергетских линеарних акцелератора са 
пратећом опремом за радиолошку терапију (назив и ознака из општег речника 
набавки: медицинска опрема - 33100000), за потребе Корисника – Института за 
онкологију Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 и Института за 
плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4,. 
Средства за предметну јавну набавку опредељена су Финансијским планом и 
Планом набавки за 2015. годину Наручиоца – Управе за капитална улагања АП 
Војводине. 
 
Јавна набавка обликована је у 5 Партија: 
ПАРТИЈА 1. – Вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим 
информационим системом (РВ систем) и системом за планирање терапије  
ПАРТИЈА 2. – Дозиметрија, контрола квалитета (QА) и верификација  
ПАРТИЈА 3. – Имобилизација  
ПАРТИЈА 4. – Мултислајсни ЦТ скенер  
ПАРТИЈА 5. – Активна и пасивна рачунарска мрежа са уградњом  
Јавно отварање понуда одржано је 30.06.2015. године. За партију 1. - 
Вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационим 
системом (РВ систем) и системом за планирање терапије, поднета је 1 (једна) 
понуда, од стране понуђача „Макс Тим“ доо Београд, Војводе Добрњца 20, која је и 
изабрана као економски  најповољнија понуда, након чега је и  закључен Уговор о 
Купопродаји вишеенергетских  линеарних акцелератора са верификационим 
информационим системом (Rv Систем) и системом за планирање терапије, између 
Управе за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад  и  „Макс Тим-а“ доо 
Београд, Војводе Добрњца 20,  број уговора  404-66/2014 - 1  од  21.07.2015. године. 
 
Поступак јавне набавке - Вишеенергетски линеарни акцелератори са 
верификационим информационим системом (РВ систем) и системом за планирање 
терапије трајао је дуго, с обзиром да је поступак јавне набавке више пута 
заустављан због поднетих бројних захтева за заштиту права понуђача. 
 
У односу на горе наведено, Институт за онкологију Војводине није унапред могао 
да има сазнања како ће и када ће се завршити поступак јавне набавке линеарних 
акцелератора и који понуђач ће бити изабран као најповољнији, како би се 
испоштовали технички захтеви произвођача опреме и извршила припрема простора 
за монтажу линеарног акцелератора по специфичним захтевима изабраног 
понуђача. 
 
Институт за онкологију Војводине има потребу да изврши  адаптацију простора за 
смештај новог линеарног акцелератора у кратком року у односу на најављену 
испоруку уређаја, како би се исти што пре ставио у функцију у циљу смањења 
листе заказаних пацијената, односно што благовременијег спровођења зрачне 
терапије пацијената на Институту за онкологију Војводине. С обзиром на то, и на 
најављени рок испоруке од стране добављача неопходно је што пре извршити 
адаптацију простора за смештај линеарног акцелератора. Адаптација простора за 
смештај линеарног акцелератора састојала би се од радова мањег обима, тј. већ 
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постојећу просторију треба прилагодити специфичним техничким захтевима 
произвођача опреме. 
 
Напомињемо да је Институт за онкологију Војводине једина 
високоспецијализована онколошка установа у Војводини у којој се спроводи зрачна 
терапија у лечењу болесника са злоћудним туморима. Институт за онкологију 
Војводине располаже са само два линеарна акцелератора у позним годинама 
експлоатације, од којих је један набављен 2004. године, а други 2007. Године, и 
који су дакле у осмој, односно једанаестој години експлоатације. Имајући у виду да 
се рад екипа на Клиници за радиотерапију Института за онкологију Војводине 
одвија у три смене, како би сви болесници што благовременије примили зрачну 
терапију, то постојећа два, у великој мери дотрајала уређаја чини подложним 
учесталим кваровима и застојима у раду.  
 
На Институту за онкологију Војводине око 2.600 болесника годишње прими зрачну 
терапију, што практично значи да током једнодневног радног процеса у три смене 
на Клиници за радиотерапију бива озрачено 160-170 болесника. Недељно се на 
листу заказивања уписује око 50 нових болесника, док зрачну терапију започиње 
мањи број пацијената што у многоме зависи управо од функционалног стања 
линеарних акцелератора, који су далеко подложнији кваровима услед изразито 
појачаног режима рада на дневној основи. 
 
Тренутно је један од два расположива уређаја у квару, што узрокује да се на листи 
заказивања на Институту за онкологију Војводине дана 11.08.2015. налази укупно 
750 болесника, којима је онколошка комисија индиковала зрачну терапију, и то: 

1. за конформалну радиотерапију (3Д) 637 пацијената, од тога је 
a. 193 пацијената још увек под хемиотерапијом, а 
b. 444 пацијената је спремно за зрачење,  

2. за конвенционалну радиотерапију (2Д) 114 пацијента 
 

 
На дан 11.08.2015, на ЦТ планирање за конформалну терапију као и на обраду за 
конвенционалну радиотерапију позивају се пацијенти који су на листи заказаних од 
14.05.2015. године. 
 
Такође напомињемо да су подаци о броју пацијената на Листи заказивања које 
предочавамо само са Листе заказивања која се води на Институту за онкологију 
Војводине, и не садрже додатни број пацијената који се лече на Институту за 
плућне болести Војводине, чијим подацима о броју пацијената не располажемо. 
Наиме, пацијенте који се лече на Институту за плућне болести Војводине упућује 
њихова комисија по индикацијама и степену хитности на резервисане термине за 
пацијенте Института за плућне болести Војводине на Клинику за радиотерапију 
Института за онкологију Војводине, на којем се искључиво обавља зрачна терапија 
на два апарата, који су тренутно једини апарати за зрачење на територији АП 
Војводине, а од којих је један, како смо већ образложили, у квару и тренутно ван 
функције.  
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На основу горе наведеног, а пре свега у циљу очувања здравља болесника од 
злоћудног рака и обезбеђивања правовремености и равномерне доступности зрачне 
терапије на целој територији Републике Србије, неопходно је спровести поступак 
јавне набавке по хитности, сходно члану 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012 и 14/2015), како би се нови 
линеарни акцелератор што пре ставио у функцију." 
 

8. назив и адреса лица којима наручилац шаље позив за подношење понуде:  

СЗР Врбљанац, 21300 Беочин, Цара Душана А2/1; ПГП Грађевинац, 21234 Бачки 
Јарак, Железничка 78; ПМЕ доо Ниш, 18000 Ниш, Борска 103 

 


