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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
Питањa:  

1. У претходних годину дана су објављене три ЈН од стране здравствених установа у Р. Србији са истим предметом ЈН. 
2. Две ЈН су објављене са скоро идентичном Техничком спецификацијом. 
3. На све три ЈН као и у случају актуелне ЈН 85/19-Д/ОП је техничка спецификација била дефинисана тако да једино и искључиво 

модели произвођача „GE“ могу бити понуђени. 
4. Само је једна здравствена установа увидела да су учињени, у најмању руку пропусти, и исправила је КД на начин да обезбеди 

поштовање начела ЗЈН. Поштовање начела ЗЈН је довело до разлике у цени набавке предментног добра у апсолутној 
вредности од преко неколико милиона динара у односу на цену у другој здравственој установи. 

5. Ако је у случају ЈН 85/19-Д/ОП учињен пропуст, Нарчилац неће имати препреке да КД исправи и усклади са ЗЈН, и да уради 
истраживање тржишта и обезбеди да добро које се купује у себи саджи савремена технолошка решења а не да техничком 
спецификацијом дефинише уређај који у себи саджи технолошка решења примењена 2003. године! 

Молимо Наручиоца, да Измени и/или уклони захтеване техничке карактеристике, наведене у КД за ЈН 85/19-Д/ОП наведене у 
поглављу 4. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара и информације од значаја за 
припремање прихватљиве понуде, став I – Опис добара и количина  

Р.бр. Минималне техничке карактеристике 

1. Уређај за мерење густине костију и састава тела на принципу двоенергетске апсорциметрије X зрака (DXA) са подручјем 
скенирања за цело тело са одговарајућим софтвером 

2. DXA технологија: "Narrow Fan Beam" са скенирањем по X и Y оси 

3. Напон генератора: макс.  80 kV 

4. Димензије стола за скенирање: мин. 260 cm x 100 cm x 125 cm 

5. Активна област скенирања: мин. 195 cm x 60 cm 

6. Могућност оптимизације прозора скенирања аутоматским ограничавањем зоне скенирања само на коштану регију од 
интереса и уског поља меког ткив аоко ње чиме се значајно скраћује време скенирања и абсорбована доз азрачења 
("SmartScan", "SmartFan" или одговарајуће) 

7. Максимална тежина пацијента који лежи на столу скенера: мин. 155 kg   

8. База података базирана на SQL серверу 

9. Могућност модификовања постојећих и креирање сопствених извештаја са резултатима скенирања ("Composer" или 
одговарајуће) 

10. Функција која омогућава подешавање више мерења у једном прегледу,  чиме се скраћује укупно утрошено време по 
једном пацијенту ("One Vision" или одговарајуће) 

11. Типови скенирања 

  11.1 AP Преглед кичме ("AP Spine" или одговарајуће) 

  11.2 Преглед проксималног дела бутне кости ("Femur" или одговарајуће) 

  11.3 Преглед проксималних делова обе бутне кости без репозиционирања пацијента ("Dual Femur" или 
одговарајуће) 

  11.4 Преглед подлактице у седећем положају  ("Forearm" или одговарајуће) 

  11.5 Преглед подлактице у лежећем положају  ("Nonseated Forearm" или одговарајуће) 

  11.6 Преглед целог тела  ("Total Body BMD" или одговарајуће) 

  11.7 Процена 10-то годишње вероватноће за фрактуру кука и 10-то годишње вероватноће за велику 
остеопорозну фрактуру ("FRAX", "Fracture Risk Tool" или одговарајуће) 

  11.8 Анализа састава тела ("Body Composition" или одговарајуће) 

12. Могућност надоградње софтвером за одређивање TBS (Trabecular Bone Score) за додатну процену чвстине и 
микроархитектуре костију 

13 Могућност надоградње Саркопенија софтвером са 5 стандардних дефиниција саркопеније (EWGSOP, IWGS, BAUM, AWGS, 
FNIH) са могућношћу креирања сопствене дефиниције 

14. Доза зрачења пацијента у стандардном, "fast" или одговарајућем моду скенирања исказана као процењена апсорбована 
дозе преко коже (Estimated Skin Entrance Dose) и иражена у  μGy 

  14.1 AP кичма (AP Spine): макс. 45μGy 

  14.2 Бутна кост (Femur): макс. 45μGy 

  14.3 Подлактица (Forearm): макс. 2μGy 

  14.4 Цело тело (Total Body): макс. 0.5μGy 

15. Desktop PC са 20" монитором и штампачем 
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Све доле наведене ставке, заједно, сачињене су на начин да се осигура продаја модела „Prodigy“ од произвођача „GE Medical Systems 
Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“ што је недвосмислено показано у два наврата до сада. Техничке спецификације тражене као 
минималне су или бесмислене или без упоришта у савременој клиничкој пракси која би оправдала супериорност неко од тражених 
техничких спецификација захтеваних да буду минималне. Питањима за појашњење желимо да превенирамо кршење закона без обзира 
на мотив Наручиоца. 
Тражимо уклањање или измену следећих ставки, у КД наведене под редним бројем: 
 
2. DXA технологија: "Narrow Fan Beam" са скенирањем по X и Y оси 
Наручилац супротно ЗЈН користи Технологију као критеријум за фаворизовањем једног понуђача- од стране струке у струке у Србији а и 
кровне организације на целом свету IOF и ISCD препознају и препознају и потврђују да и други технолошки приступ као у најмању руку 
еквивалентан ако не и супериоран у односу на "Narrow Fan Beam" 
 
3. Напон генератора: макс.  80 kV 
Наручилац супротно ЗЈН користи Технологију као критеријум за фаворизовањем једног понуђача- од стране струке у струке у Србији а и 
кровне организације на целом свету IOF и ISCD препознају и потврђују да је потребан и већи напон генератора, посебно код гојазних 
пацијената али и код спортиста што је разлог и сврха постојања могућности да уређај скенира цело тело, па чак и сам произвођач чији 
уређај је Наручилац лепо описао техничким карактеристикама „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC „ у свом 
скупљем и новијем моделу користи већи напон од сада максимално дозвољеног чија је сврха једина да искључи сву другу конкуренцију 
и набави уређај „Prodigy“ од произвођача „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“. Постављањем као 
лимитирајућег фактора напон генератора Наручилац показује екстремно незнање и свесно смањује популацију која се лечи у ОБ 
СУботица и која може имати корист од доступности дијагностике. 
 
4. Димензије стола за скенирање: мин. 260 cm x 100 cm x 125 cm 
Наручилац супротно ЗЈН користи техничку спецификацију, димензију дизајна уређаја, као критеријум за фаворизовањем једног понуђача. 
Димензије стола су дате као минималне, што значи да је Наручиоцу битно да сто не сме бити мањи од тражених димензија. У стварности 
једино лимитирајуће може бити димензија простора у ком је предвиђено инсталирати уређај чија је минимална величина дефинисана 
законом о заштити од јонизујућег зрачења. Јано је да дефинисање колики најмањи уређај сме бити (али не и максималне величине) 
елиминише свесно произвођаче чија је савремена технологија примењена у унутрашњости уређаја довела до смањења запремине који 
уређај заузима. 
 
5. Активна област скенирања: мин. 195 cm x 60 cm Наручилац супротно ЗЈН користи техничку спецификацију, димензију дизајна уређаја, 
као критеријум за фаворизовањем једног понуђача. Јасно је да је и ова спецификација ту само да елиминише конкуренцију 
 
7. Максимална тежина пацијента који лежи на столу скенера: мин. 155 kg   Наручилац супротно Струци и медицинској науци, користи 
техничку спецификацију, дизајн  уређаја, као критеријум за фаворизовањем једног понуђача. Постављањем техничке карактеристике 
„носивост уређаја“ на минимално 155kg одлучује да свесно смањи доступност новог уређаја и дијагностичког потенцијала што широј 
популацији која гравитира ОБ Суботица а у циљу да омогући да буде понуђен уређај буде модел „Prodigy“ од произвођача „GE Medical 
Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“ јер чак и квалитетнији модел овог истог произвођача има нешто вишу носивост а не 
премијум модел еквивалентне технологије која је искључена спецификацијом од чак 210kg. Јасно је да је ова спецификација ту и овако 
постављњна са циљем да омогући продају уређаја „Prodigy“ од произвођача „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, 
LLC“ и да овако постављена није у супротности са ЗЈН али јесте са струком и науком. Молимо Наручиоца да подизањем минималне 
носивости стола на 170Kg или више омогући да што широј пулацији пацијената буде доступна нова дијагностика и да не буде једини 
избор „слање у КЦВ“ у Новом Саду. Било која супротна одлука од предложене и образложене може једино као мотив имати новац или 
услугу. 
 
6.,9. и 10. тачке техничке спецификације су дефинисане кроз софтверска решења произвођача „GE Medical Systems Ultrasound & Primary 
Care Diagnostics, LLC“ примењена у моделу „Prodigy“ али и у бољем моделу „iDXA“ истог произвођача и представљају софтверска решења 
тог произвођача и као таква заштићена правима над интелектуалном својином. Други произвођачи имају решења која се суштински не 
разликују од решења произвођача „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“ осим у случају решења под тачком 10. 
где је описана функција софтвера "One Vision", заштићеног решења произвођача „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care 
Diagnostics, LLC“ где је због потребе убрзања рада јер „Narrow fan beam“ је спорије технолошко решење од најмање еквивалентне а 
можда чак и супериорније технологије па је потреба за убрзањем неопходна. Те је тачка 10. дефинисана као „Функција која омогућава 
подешавање више мерења у једном прегледу,  чиме се скраћује укупно утрошено време по једном пацијенту“ што је захтев бесмислен 
када је у питању еквивалентна технологија чија је брзина скена само 15 секунди док пун скен за уређај који је дефинисан овом 
комбинацијом техничких параметара „Prodigy“ од произвођача „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“ износи 200 
секунди. Молимо Наручиоца да и ово прилагоди ЗЈН и елиминише захтев без основа ако је прихватљива и еквивалентна технологија 
за „DXA” уређај. 
 
13. Још један од софтверских решења произвођача „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“ и није регистровано 
као медицинско средство у Р. Србији и налаз као такав није дозвољен за употребу. Надаље  представља искључиву особину једног 
произвођача и то „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“ 
Молимо Наручиоца да овај захтев из минималних техничких карактеристика уклони у потпуности, или да уместо овог захтева тражи да 
остеоденситометар има могућност одређивања апендикуларне мишићне масе што ће му омогућити каснију надоградњу софтвером за 
саркопенију. 
Теоретска надоградња „Саркопенија софтвером“ није у логичкој вези са предметом јавне набавке! Саркопенија се процењује на основу 
Апендикуларне масе мишића, мишићне снаге и анамнестичких података. Златни стандард за одређивање Апендикуларне масе мишића 
је магнетна резонанца. Налаз Апендикуларне масе мишића са остеоденситометара зависи од хидрираности пацијента и може служити за 
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оријентацију, али не и за прецизно мерење. Захтев да се остеоденситометар надогради са софтвером за Саркопенију има искључиво за 
циљ да се елиминише конкуренција. Саркопенија софтвер се може инсталирати на било који рачунар због чињенице да се уносе подаци 
који се добијају уз помоћ других медицинских средстава (за одређивање мишићне снаге, на пример) или анамнестичких података (SARC-
F упитник). Да ли је за Наручиоца прихватљиво да остеоденситометар може да даје податке о Апендикуларној мишићној маси као једини 
релевантан медицински податак који се може добити са било ког остеоденситометра (који има опцију снимања целог тела) за процену 
евентуалне саркопеније?   
 
14. Наручилац супротно Струци и медицинској науци, користи техничку спецификацију, дизајн  уређаја, као критеријум за 
фаворизовањем једног понуђача.  Ако је познато да је просечна годишња доза коју прими човек 3100 μGy (без урачунатих медицинских 
интервенција, професионалног излагања или специфичних услова живота. Упросечено са урачунатим излагањима иде и до 6240 μGy) и 
ако је познато да нема доказа да излагање ниским нивоима зрачења има било какве ефeкте на човека 
( IAEA, https://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife) и да закон у Србији дозвољава зрачење здравих особа у циљу 
скрининга од 2500 μGy (Правилник о примени Извора јонизујућих зрачења у Медицини који је донела Агенција за заштиту од јонизујућег 
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, а на основу Закона о јонизујућем зрачењу члан 2 став 6 прописује: 
„дијагностички  референтни  нивои су нивои доза у медицинској радиолошкој дијагностици или, у случају радиофармацеутика, нивои 
активности, код уобичајених прегледа, група пацијената просечне телесне грађе или за стандардне фантоме код детаљно описане 
врсте опреме. Ови нивои  не  би  смели  бити  виши  када  се  примењује  уобичајена  добра  пракса  за  обављање стандардних 
дијагностичких и техничких поступака;“)Сами уређаји произвођача чија је спецификација дата има у Конкурсној документацији, има 
распон декларисане процене апсорбоване дозе од 0.5 μGy до 329 μGy и зависи од мода снимања.Из горе наведених чињеница, јасно је 
да се доза зрачења дата у табели користи само у циљу искључења конкуренције и да нема основа у стручно медицинском смислу. 
Одлука Наручиоца да дефинише минималну техничку спецификацију тако да може бити само продат уређај „Prodigy“ од произвођача 
„GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“, омогућава да захтеване дозе буду ниске јер новији и бољи модел истог 
произвођача са бржим радом и бољом прецизношћу резултата има знатно већу апсорбовану дозу. Овај параметар минималних 
техничких карактеристика није у супротности са ЗЈН  (Већ са струком и науком) сам по себи, као и већина осталих дат је да омогући да се 
прода тачно одређени модел одређеног понуђача и у скупу критеријума представља ограничавајући фактор те скуп критеријума, 
минималних техничких спецификација крши начела ЗЈН. 
 
15. Desktop PC са 20" монитором и штампачем. Наручилац супротно ЗЈН користи техничку спецификацију, димензију дизајна уређаја, као 
критеријум за фаворизовањем једног понуђача. Једноставно је за наручиоца прихватљив рачунар са монитором од 20" јер такав 
испоручује „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“.  Минимална техничка карактеристика, величина монитора, где 
за монитор нису тражене битне карактеристике већ тачна величина представља само још један у низу захтева за минималним техничким 
карактеристикама који су постављене са мање или више пажње Наручиоца. Сви произвођачи испоручју остеоденситометар са радном 
станицом. Величина монитора тачно дефинисана у инч (не у цм на пример) без опције да је прихватљив мањи или већи у зависности 
какву радну станицу испоручује произвођач указује да су спецификације јасно преписане из брошура произвођача  „GE Medical Systems 
Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC“. Уклоните захтев за величином монитора јер није од значаја за набавку остеоденситометра. 
 
12. Могућност надоградње софтвером за одређивање TBS (Trabecular Bone Score) за додатну процену чвстине и микроархитектуре 
костију. Овде Наручилац захтева да уређај који набавља има могућност да се надогради са важним клиничким софтвером за процену 
чврстине и микроархитектуре костију. Овај захтев је потпуно оправдан са стручне стране и са научне стране али уз остале, већ наведене 
критеријуме на које смо упутили захтев за појашњењем/изменом документације представља захтев супротан са ЗЈН и начелима ЗЈН. 
Тражену надоградњу може испунити само уређај „Prodigy“ од произвођача „GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, 
LLC“ други уређаји доступни на тржишту Р. Србије не могу. Ако супротно струци и науци избаците захтев да уређај може бити надограђен 
са софтвером за одређивање TBS (Trabecular Bone Score) за додатну процену чвстине и микроархитектуре костију то ће бити супротно 
интересима популације која гравитира ОБ Суботица. 
Овако постављене минималне техничке карактеристике, фаворизују искључиво једног произвођача, а у овом случају и искључиво један, 
лошији од два модела који има овај произвођач, односно модел који је представљен тржишту још 2003. године и од тада је претрпео 
само софтверске допуне без хардверске надоградње самог уређаја. Ово је јасно и недвосмислено јер је на свим досадашњим ЈН које су 
имале ову исту спецификацју, овде само копирану, продаван уређај „Prodigy“ од произвођача „GE Medical Systems Ultrasound & Primary 
Care Diagnostics, LLC“ а носилац одобрења у АЛИМС-у је предузеће „MD Imaging d.o.o.“ 

 
Одговори:  
 
Naručilac želi da napomene da je ovako formiranom konkursnom dokumentacijom, na jasan i nedvosmislen način, odredio tehničke zahteve za 
tražena dobra, a sve u skladu članom 70. stav 1., a u vezi sa članom 71. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama. Naručialc je sve 
karakteristike i funkcionalne zahteve proprisao u skladu sa svojim objektivnim potrebama, čime je potencijalnim ponudačima omogućio da na 
osnovu tako definisanih tehničkih karakteristika sačine odgovarajuću ponudu. 
Naručilac se prilikom definisanja tehničkih specifikacija trudio da one budu jednostavne, sa minimumom uslova koje predmetna dobra moraju da 
zadovolje, opisane na način koji je objektivan, ali i da odgovaraju potrebama naručioca. 
Način na koji su definisane tehničke specifikacije dobara, omogućuje ponuđačima da identifikuju potrebe naručioca i u skladu sa tim podnesu 
odgovarajuće ponude. 
Naručilac je istraživanjem tržišta nesumnjivo utvrdio da zahtevana dobra, traženih tehničkih karakteristika može da ponudi više ponuđača na 
tržištu, obezbeđujući na taj način dovoljnu konkurenciju među ponuđačima, a vodeći računa u svemu o svojim objektivnim potrebama. 
Takođe, naručilac je formirao javnu nabavku u nameri da pribavi dobra odgovarajućeg kvaliteta, a imajuči u vidu svrhu, nameni I vrednost 
nabavke. 

 
2. DXA tehnologija: "Narrow Fan Beam" sa skeniranjem po X i Y osi 

https://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife
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Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije, uz napomenu da Narrow Fan Beam tehnologiju sa skeniranjem po X i Y osi 
zbog njenih prednosti koristi veći broj proizvodača (Medilink, GE, Osteosys, Norland...) na svojim uređajima poslednje generacije. Tvrdnja 
zainteresovanog lica, da ovaj kriterijum favorizuje samo jednog ponuđača, je bez osnova i zahtev za uklanjajem ili izmenom ovog zahteva je 
apsolutno bezpredmetan. 
Višegodišnje pozitivno iskustvo naručioca u radu sa uređajem koji koristi navedenu tehnologiju je osnovni razlog zašto se naručilac opredelio za 
Narrow Fan Beam tehnologiju koju više proizvođača i ponuđača može da ponudi. Na osnovu svega navedenog, načelo konkurencije ni na koji 
način nije narušeno. 
 
3. Napon generatora maks. 80 KV 
Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije, jer savremena tehnološka rešenja omogućavaju da se sa nižim naponima 
generatora i manjim dozama zračenja postigne neophodna probojnost X-zraka, neophodna za snimanje pacijenata različite konstitucije, 
uključujući i gojazne i sportiste. 
 
4. Dimenzije stola za skeniranje: min. 260 cm x 100 cm x 125 cm 
Naručilac ostaje pri ovom zahtevu iz konkursne dokumentacije, uz napomenu da je to minimalni zahtev, a više proizvođača i ponudača može da 
ga ispuni. 
 
5. Aktivna oblast skeniranja: min. 195 cm x 60 cm 
Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije, uz napomenu da je to minimalni zahtev, a više proizvođača i ponuđača može 
da ga ispuni.  
 
7. Maksimalna težina pacijenta koji leži na stolu skenera: min. 155 kg 
Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije, uz napomenu da je traženi zahtev u skladu sa strukom i medicinskom 
naukom, a kako ga više proizvođača i ponuđača ispunjava, ovakav zahtev ne predstavlja favorizaciju jednog ponuđača. 
 
6, 9 i 10. 
Naručilac je zahteve u pogledu minimalnih tehničkih karakteristika, u ovim tačkama dao opisno, a navedeni su i nazivi softverskih rešenja sa 
kojima se naručilac susretao u dosadašnjem radu, ali je isto tako naručilac stavio napomenu "ili odgovarajuće". Kako zainteresovano lice navodi, 
drugi proizvođači imaju rešenja koja se suštinski ne razlikuju, tako da je jasno da mogu da ih ponude, ako na suštinski jednak način odgovaraju 
zahtevima naručioca. Naručilac ni jednim svojim opisom nije ograničio konkurenciju.  
 
13. 
Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije, ali napominje da neće odbiti ponudu ponuđača čiji osteodenzitometar ima 
mogućnost određivanja apendikulame mišićne mase. 
 

 14.Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije, uz napomenu da tražene maksimalne doze može da ispuni više proizvođača 
i ponuđača. 
Kako ne postoji minimalna doza ozračivanja ispod koje ne dolazi do biofizičkih promena, cilj je da se dođe do dijagnostičkih informacija, a da se 
pritom pacijent izloži najmanjoj mogućoj dozi zračenja. Savremeni naučni podaci govore da za većinu somatskih i genetskih oštećenja ne postoje 
minimalne doze ozračivanja. Naime, pri svakoj primljenoj dozi (ma kako maloj) postoji rizik. Zbog toga bi trebalo izlaganje jonizirajućem zračenju 
svesti na minimum držeći se principa da je svako izlaganje zračenju štetno. Međunarodna Agencija za atomsku energiju na svom sajtu navodi: 
"Every effort should be made to reduce the patient's exposure to radiation. A principle known as ALARA - As Low as Reasonably Achievable-
guides practices" (https://www.iaea.Org/resources/rpop/patients-and-public/x-rays#5). 
Zainteresovano lice u svom obrazloženju takođe citira članak sa sajta Međunarodne Agencije za atomsku energiju 
(https://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife) u kome se u vezi sa štetnošću minimalnih doza zračenja, čak iz prirodne okoline 
navodi: "It is presumed that exposure to radiation, even at the levels of natural background, may involve some additional risk of cancer". 
 
15. Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije. Pošto su u pitanju minimalne tehničke karakteristike, netačna je tvrdnja 
da je veličina monitora definisana "u inč", već je 20" minimalana veličina, a ponuđači mogu ponuditi monitor i veće dijagonale od 20". Takođe je 
netačna tvrdnja zainteresovanog lica da veličina monitora nije od značaja za nabavku osteodenzitometra. Monitor veće dijagonale omogućava 
komforniji rad i sigumo da doprinosi boljoj dijagnostici jer je predmet nabavke uređaj koji pored numeričkih vrednosti, kao rezultat daje i sliku 
snimijene regije. 

 
12. Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije, jer je ovaj zahtev, kako navodi I samo zainteresovano lice potpuno 
opravdano sa stručne I naučne strane. Traženu mogućnost nadogradnje može da ispuni više proizvođača i ponuđača, uključujući i samo 
zainteresovano lice.  
 
Na kraju, naručilac želi da napomene da ukoliko bi javna nabavka bila formirana tako da omogući svakom ponuđaču koji je zainteresovan da 
učestvuje u postupku javne nabavke, takav predmet javne nabavke ne bi predstavljao objektivnu potrebu naručioca, već zadovoljenje ekonomskih 
interesa ponuđača. Shodno navedenom naručilac formira nabavku prvenstveno vodeći računa o svojim objektivnim potrebama i ekonomičnosti 
nabavke i svestan činjenice da nemogućnost, da sva zainteresovana lica učestvuju u nabavci, već samo ona koja ispunjavaju tehničke zahteve, ne 
predstavlja diskriminaciju i ograničavanje konkurencije. 

https://www.iaea.org/resources/rpop/patients-and-public/x-rays%235
https://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife

