Канцеларија за јавне набавке
Немањина 22-26, 11000 Београд

На основу члана 180. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , бр.
91/2019), члана 4. став 2. тачка 3) и члана 7. Правилника о мониторингу над применом
прописа о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 93/2020) подносим,

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавам Вас да је следећа јавна набавка добара спроведена без примене Закона о
јавним набавкама, а да за такво поступање наручилац није навео уверљиве разлоге.
Назив и седиште субјекта мониторинга: Министарство здравља, Немањина 22-26
Предмет јавне набавке и врста поступка набавке: Јавна набавка опреме за потребе
објеката ковид болница у војнимкомплексима „Земун економијаˮ у Београду и „
Расинаˮ у Крушевцу (Референтни број 23/2020; Главна ЦПВ ознака: 33100000 Медицинска опрема). Врста предмета набавке је куповина добара, а врста поступка је
додела уговора без објављивања јавног позива, односно ова јавна набавка је била
изузета од примене Закона о јавним набавкама.
Вредност јавне набавке:1.760.129.751,00 РСД без ПДВ-а. 2.056.429.617 РСД са ПДВ.
Као основ непримењивања Закона наведен је члан 20. став 1. тач. 2) Закона о јавним
набавкама, који се може користити као правни основ када би примена Закона
„обавезала Републику Србију да открије податке чије откривање је у супротности са
битним интересима њене безбедности, а на основу одлуке Владе“.
Међутим, у обавештењу о додели уговора, обустави или поништењу поступка које је
објављено на Порталу јавних набавки, као објашњење разлога за изузетак од примене
Закона наведено је следеће:
„С обзиром да је у складу са Закључком Владе 05 број 464-5913/2020/1 од 23. јула 2020.
године, Закључком Владе 05 број464-5915/2020/1 од 23. јула 2020. године и Закључком
Владе 05 број 464-73153/2020-1 од 24. септембра 2020. године започела изградња ковид
болница у војним комплексима „Земун економијаˮ у Београду и „ Расинаˮ у Крушевцу,
где ће се лечити пацијенти оболели од заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом

САРС-ЦоВ-2, потребно је благовремено исте опремити медицинском и другом
одговарајућом опремом како би могле да функционишу и служе за потребе за које је су
намењене.
Такође, имајући у виду епидемиолошку ситуацију, препоруке Кризног штаба и других
надлежних институција, потребно је да се у складу са горе наведеним Закључком
спроведе јавна набавка медицинске опреме за потребе наведених ковид болница како
би се у што краћем року створили услови за лечење оболелих од заразне болести
ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 имајући у виду је рок за завршетак
изградње објеката ковид болница 01.12.2020. године „Земун економијаˮ у Београду и
15.12.2020. године „Расинаˮ у Крушевцу. Како је предмет јавне набавке комплетно
опремање болница (кревети полуинтензивне и интензивне неге, респиратори,
ултразвучни уређаји, монитори, рендген апарати, ЦТ скенери и друга опрема) потребно
је да се јавна набавка добара спроведе до горе назначеног рока и да се иста испоручи и
инсталира“.
Из овог образложења произлази да је Министарство здравља, које је набавку спровело
без примене Закона како би наводно заштитило безбедност Републике Србије (што је
сврха члана 20. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама), ту одлуку засновало
искључиво на разлозима изузетне хитности поступања (која је била неупитна).
Хитност спровођења јавне набавке ни у ком случају не може бити ваљани разлог за
искључење транспарентности, поготово што је у време пандемија корона вируса једна
оваква набавка привукла велику пажњу јавности, што је у питању набавка од великог
значаја за бројне грађане Републике Србији. Хитност такође није разлог који би био
оправдан за грубо нарушавање начела из Закона о јавним набавкама, кроз
ограничавање конкуренције само на оне привредне субјекте које је Наручилац, на
основу непознатих критеријума одабрао и позвао да доставе понуду.
У конкретном случају, Наручилац је имао правну могућност да јавну набавку спроведе
у преговарачком поступку, на основу члана 61. ст. 2. Закона о јавним набавкама, што
није учинио. С друге стране, Наручилац није навео у образложењу ни један разлог на
основу којег би се могло закључити да има услова да се примени изузетак из члана 20.
ст. 1. т. 2) Закона, односно није навео на који би начин могла бити угрожена безбедност
Републике Србије да је примењен неки од поступака из ЗЈН. Штавише, Наручилац је
пропустио да наведе и формални основ за примену изузетка из члана 20. ст. 1. т. 2) ЗЈН
– одлуку Владе којом се утврђује да би „откривање података било у супротности са
интересима безбедности Републике Србије“.
Канцеларија за јавне набавке већ поседује податке о набавкама на које се односи ово
обавештење, тако да они нису посебно достављени уз обавештење, у смислу одредаба
члана 9. ст. 3. и члана 103. Закона о општем управном поступку (Службени гласник
Републике Србије бр. 18/2016 и 95/2018).

За Транспарентност Србија
Милош Ђорђевић
30.12.2020. Београд

