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ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 

 

                                                                                                                                      Пастерова 14 

                                                                                                                                           Београд 

 

 

На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев наручиоца Институт за онкологију и 

радиологију Србије, број 3955-01 од 2.11.2018. године и допуне захтева број 4071-01 од 

13.11.2018. године, Управа за јавне набавке даје следеће: 

 

 

М и ш љ е њ е 

 

 

            ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, за јавну набавку добара – 

Ендотрахеални армирани тубус са балоном CH 3,5-9.0. 

 

 

                                                              О б р а з л о ж е њ е  

 

 

 Дописом, број 3955-01 од 2.11.2018. године, наручилац Институт за онкологију и 

радиологију Србије обратио се захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 

3) ЗЈН.  

            Предмет наведеног захтева за мишљење је јавна набавка добара – Ендотрахеални 

армирани тубус са балоном CH 3,5-9.0. 

У образложењу захтева наручилац је навео да је сходно члану 10.2 Уговора, број 17-

314/18 од 26.6.2018. године за набавку тубуса армираних, као купац једнострано раскинуо 

уговор због неиспуњења уговорених обавеза од стране добављача, привредног друштва 

„BIOTEC MEDICAL“ доо Београд, те да је ради заштите интереса пацијената и свог 

пословања принуђен да за набавку предметних добара покрене преговарачки поступак 

прописан чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН.   



У прилогу захтева наручилац је доставио Захтев за хитну набавку, број 20-3527 од 

26.10.2018. године и Обавештење о раскиду Уговора о јавној набавци, број 17-314/18 од 

26.6.2018. године упућено добављачу „BIOTEC MEDICAL“ доо Београд. 

Дописом Управе за јавне набавке број 404-02-4597/18 од 6.11.2018. године, наручилац 

је упућен да захтев за мишљење допуни тако што ће доставити допис добављача „BIOTEC 

MEDICAL“ доо Београд којим је обавестио наручиоца да није у могућности да испоручи 

добра која су предмет уговора и копију Уговора о јавној набавци, број 17-314/18 од 26.6.2018. 

године.  

 У прилогу допуне захтева број 4071-01 од 13.11.2018. године наручилац је доставио: 

- Уговор за јавну набавку добара: Санитетског и медицинског потрошног материјала по 

партијама број 17-314/18 од 26.6.2018. године; 

- Допис начелника Одељења апотеке број 20-3447 од 19.10.2018. године упућен 

начелнику јавних набавки  о неиспуњењу уговорних обавеза од стране добављача; 

- Допис „BIOTEC MEDICAL“ доо Београд упућен електронском поштом наручиоцу, 

дана 17.10.2018. године; 

- Поруџбеницу Института за онкологију и радиологију Србије од 9.10.2018. године. 

 Чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ако због изузетне 

хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије 

наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи 

у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају 

хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем. 

 Ставом 2. истог члана ЗЈН предвиђено је да је наручилац дужан да пре покретања 

преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке мишљење 

о основаности примене преговарачког поступка.  

 Ставом 4. истог члана ЗЈН прописано је да је Управа за јавне набавке дужна да у року 

од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, испита постојање 

основа за спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од наручиоца 

захтевати додатне информације и податке неопходне за утврђивање чињеница које су од 

значаја за давање мишљења. 

            Управа за јавне набавке је размотрила наводе из захтева и утврдила да постоје 

ванредне околности, односно непредвиђени догађаји, чије наступање ни у ком случају није 

зависило од воље наручиоца, а због којих наручилац није у могућности да поступи у роковима 

одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Наиме, из приложене документације 

произлази да је потреба за спровођењем преговарачког поступка проузрокована раскидом 

уговора због неиспуњења уговорних обавеза од стране добављача, што за наручиоца 

представља непредвиђени догађај који је наступио независно од његове воље. Имајући у виду 

да је предмет јавне набавке  неопходан ради пружања здравствених услуга, може се 

закључити да наручилац није у могућности да за набавку предметног добра поступи у 

роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. С обзиром на све напред 

наведено, мишљења смо да је за предметну јавну набавку  основана примена преговарачког 

поступка прописаног чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, у обиму неопходном за пружање 

предметних услуга у краћем временском периоду, односно до закључења уговора у редовном 

поступку јавне набавке.   

Посебно напомињемо да је мишљење Управе засновано на оцени испуњености 

формално правних услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда. Датим мишљењем Управа ни на који начин не улази у питање 



целисходности јавне набавке за коју наручилац намерава да спроведе преговарачки поступак 

без објављивања позива за подношење понуда. 

            Указујемо да је приликом спровођења преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда по основу хитности, наручилац дужан да обезбеди ефективну 

конкуренцију, сагласно члану 36. став 8. ЗЈН као и да обезбеди да уговорена цена не буде већа 

од упоредиве тржишне цене, те да са дужном пажњом проверава квалитет предмета јавне 

набавке. 

   

 

 

 

                                                                                              В.Д.  ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

                                                                                                             

                                                                                                                Ивана Ђенић 

 

 

 


