
 

 

 
 

 
08 број: 404-1-36/19-22 
29.07.2019. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против 

грипа за сезону 2019/2020, број ЈН 404-1-110/19-39, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 25.07.2019. године заинтересованo лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Вакцине против грипа за сезону 2019/2020, број ЈН 404-1-
110/19-39, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

Питање 1: 

Молимо Вас за додатно појашњење Вашег одговора од 22.07.2019 године на питање 1 и 2, са 
прецизнијим информацијама – по ком конкретном члану и ставу важећег Правилника о имунизацији и 
заштити лековима (Службени Гласник број 88/17, 11/18 И 14/18) и Правилника о Програму обавезне и 
препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (Службени Гласник број 
112/17 и 11/18) на који се позивате у Вашем одговору је дефинисана старосна група пацијената по 
партијама у техничкој спецификацији?  

Сагласни смо са Вашим тумачењем да у складу са Законом о јавним набавкама треба поштовати 
начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача, али производа који су регистровани у 
Републици Србији у складу са важећим Правилником о имунизацији и заштити лековима (Службени 
Гласник број 88/17, 11/18 И 14/18) и Правилником о Програму обавезне и препоручене имунизације 
становништва против одређених заразних болести (Службени Гласник број 112/17 И 11/18) који 
дефинишу да се активна имунизација против грипа лица у посебном ризику спроводи код трудница и свих 
лица старијих од 6 месеци живота (нигде се не наводи подела по узрасним групама – од 6-36 месеци, 
односно лица старијих од 3 године) те с тим у вези молимо да се техничка спецификација промени у 
складу са важећим поменутим правним актима који дефинишу прецизно да понуђена вакцина против 
грипа треба да буде индикована за одрасле и децу старију од 6 месеци. 

.Одговор на питање 1: 

Члан 3.2 став 1. Правилника о Програму обавезне и препоручене имунизације 
становништва против одређених заразних болести (Службени Гласник број 112/17 и 11/18) 
дефинише да се активна имунизација против грипа лица у посебном ризику спроводи код 
трудница и свих лица старијих од шест месеци живота. 

Предмет јавне набавке обликован је у складу са Законом о јавним набавкама, на начин да 
вакцина против грипа за сезону 2019/2020 буде обезбеђена за сва лица која на исту имају право у 
складу са Правилником о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против 
одређених заразних болести (Службени Гласник број 112/17 И 11/18). 

 Сходно наведеном, наручилац неће вршити тражену измену конкурсне документације. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
59019.70/113 
 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs

