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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 2494-01 од 5.7.2019. 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 

услуга текућих поправки и одржавања медицинске опреме произвођача Elekta, за 

период од 45 дана, односно до окончања отвореног поступка јавне набавке. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Дописом број 2494-01 од 5.7.2019. године, наручилац Институт за 

онкологију и радиологију Србије обратио се Управи за јавне набавке 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 услуга текућих 

поправки и одржавања медицинске опреме произвођача Elekta, за период од 45 

дана, односно до окончања отвореног поступка јавне набавке. 

             У образложењу захтева за мишљење наручилац је навео да у претходно 

спроведеном отвореном поступку јавне набавке донео Одлуку о обустави поступка 

број 16-87 од 21.6.2019. године, јер је у предметном поступку добио две 

непреихватљиве понуде. Како су разлози неприхватљивости достављених понуда 

на страни понуђача (пропусти у садржини понуда) а не наручиоца, то наручилац уз 

поновно покретање отвореног поступка покреће и преговарачки поступак 



предвиђен чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН. Спровођење прегопварачког поступка по 

хитности, неопходно је из разлога што поједини апарати отежано раде или су у 

квару, као што је случај са апаратом за зрачење Elekta 3 од 1.7.2019. године. 

Имајући у виду да је примарни интерес наручиоца одржавање континуираног рада 

апарата у циљу прaвовремене зрачне терапије онколошких пацијенaтa спровођење 

висококвалитетне терапије, озрачивање великог броја пацијената и смањење листе 

чекања, неопходно је обезбедити сервисну подршку до потписивања новог уговора 

за одржавање опреме произвођача Elekta. 

             У прилогу захтева за мишљење наручилац је доставио копију следеће 

документације: 

- Одлуку о обустави поступка јавне набавке од 21.6.2019. године и 

- Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке од 5.7.2019. 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 прописано 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 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 за мишљење и 

приложену документацију и утврдила да у конкретном случају постоји изузетна 

хитност проузрокована непредвиђеним догађајима чије наступање ни у ком случају 

не зависи од воље наручиоца. Наиме, потреба за спровођењем преговарачког 

поступка, на основу члана 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, проузрокована је околношћу да 

је отворени поступак јавне набавке услуга одржавања и поправке предметне 

опреме окончан доношењем одлуке о обустави поступка, из разлога што су све 

достављене понуде оцењене као неприхватљиве, што за наручиоца представља 

непредвиђену околност, која је наступила независно од његове воље. Имајући у 

виду напред изнето, као и околност да предмет јавне набавке представљају услуге 

одржавања и поправке медицинске опреме која је неопходна за пружање 

здравствених услуга, може се закључити да наручилац није у могућности да за 

предметну набавку поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни 

поступак. С обзиром на напред наведено, мишљења смо да је за набавку услуга 

текућих поправки и одржавања медицинске опреме произвођача Elekta основана 

примена преговарачког поступка предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, за 

период од 45 дана, односно до окончања отвореног поступка јавне набавке. 

Напомињемо да је мишљење Управе за јавне набавке засновано на оцени 

испуњености формално правних услова за примену преговарачког поступка без 



објављивања позива за подношење понуда. Датим мишљењем Управа за јавне 

набавке 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. 

Поред тога, указујемо да је наручилац обавезан да, у складу са чланом 36. 

став 8. ЗЈН, обезбеди конкуренцију позивањем више понуђача да учествују у 

поступку, обезбеди да уговорена  цена у преговарачком поступку не буде већа од 

упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 

јавне набавке.    
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