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08 број: 404-1-36/19-29 
01.08.2019. 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 29.07.2019. године заинтересована лица су се обратила наручиоцу захтевима за додатним 
појашњењењима 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: 

Сагласни смо са делом Вашег образложења да Правилник о Програму обавезне и препоручене 
имунизације против одређених заразних болести („Службени гласник РС“ бр.112/17 и 11/18) не прави 
разлику између тровалентне и четворовалентне вакцине против грипа, али не и са даљим образложењем 
да је Конкурсна документација јасна и недвосмислена за случај да се у исто време обезбеде и 
тровалентна и четворовалентна вакцина против грипа. 

 
Обзиром да се у Техничкој спецификацији позивате на горе наведени Правилник: у њему се нигде 

не наводи да се и на који начин тровалентна и четворовалентна вакцина против грипа могу истовремено 
користити у популацији, односно за који узраст би била препоручена једна, односно друга вакцина, као 
што је то случај са другим вакцинама, за које се Правилником тачно дефинише начин и место примене, 
односно узрасне категорије (пример: пнеумококна вакцина). 

 
Стога инсистирамо на прецизном тумачењу уколико понуђач понуди и тровалентну и 

четворовалентну вакцину за партију 1 и партију 2, те понуда буде изабрана као најповољнија, како ће се 
и на основу којих стручних препорука вршити расподела вакцина по узрасним категоријама. 

Одговор на питање 1: 

 Као што је већ напоменуто у претходним одговорима на захтеве за додатним 
појашњењима, конкурсна документација за предметну јавну набавку израђена је у складу са 
Законом о јавним набавкама и Правилником о Програму обавезне и препоручене имунизације 
становништва против одређених заразних болести. 

 Такође, конкурсна документација за предметну јавну набавку садржи све битне елементе за 
достављање прихватљиве понуде, док питање заинтересованог лица у вези са стручним 
препорукама на основу којих ће се вршити расподела вакцина, у случају избора и тровалентне и 
четворовалентне вакцине, није од значаја за доставу прихватљиве понуде. 

Питање 2: 

На постављено питање односно захтев заинтересованог лица да се конкурсна документација 
измени на начин да се истом предвиди начин фактурисања и плаћања за вакцине испоручене 
здравственој установи са територије Косава и Метохије, а све имајући у виду специфичност царинских 
прописа на предметном подручју, Наручилац је одговорио да је Моделом уговора јасно дефинисан начин 
испоруке и начин плаћања. 

Наиме, чланом 4.1. Модела уговора прописано је да је Добављач дужан да, на захтев Института 
за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“/Крајњег корисника Фонда за СОВО, испоручи 
уговорене количине најкасније до 15.10.2019. године, према расподели по здравственим установама које 
обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града/Крајњим корисницима 
Фонда за СОВО, која се налази у прилогу 2 уговора. 
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Даље, у тачки 3 истог члана наводи се да је Добављач дужан да у року од 10 (десет) дана од 
извршене испоруке достави Институту фактуру и извештај о пријему и испоруци уговорених вакцина 
здравственим установама које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно 
града. Копију извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина здравственим установама које 
обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града Добављач у року од 10 
(десет) дана од извршене испоруке доставља Фонду. 

Из наведеног произилази да Добављач у складу са закљученим уговором испоручује вакцине 
Институтима и Заводима за јавно здравље уз достављање отпремнице, а на основу истих, целокупна 
количина вакцина фактурише се Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 

Још једном бисмо скренули пажњу Наручиоцу да је горе наведени модел плаћања и 
фактурисања апсолутно непримењив у погледу вакцина које се испоручују здравственој установи која се 
налази на територији Косова и Метохије. 

Иако је Завод за јавно здравље Косовска Митровица здравствена установа из Плана мреже 
здравствених установа,  немогуће је оспорити чињеницу да се испорука не може вршити у складу са 
важећим прописима у Републици Србији већ се примењују посебни царински прописи уведени од стране 
привремених власти на овом подручју. 

Како лекови који се испоручују здравственим установа са територије Косова и Метохије морају 
проћи царину, отпремнице нису и не могу бити документ на основу кога је могуће извршити царињење 
односно на основу кога је могуће реализовати испоруку предметним установама, већ је неопходно да 
робу прати фактура. 

С тим у вези, једини начин да Добављач изврши испоруку вакцина благовремено и на начин 
дефинисан уговором јесте да се конкурсна документација измени и да се омогући испорука вакцина 
здравственој установи са територије КиМ по фактури која ће гласити на установу, а не на Институт 
„Батут“  како је уговором предвиђено, с тим да обавезу плаћања исте преузме „Батут“. 

У вези са свим наведеним, а имајући  виду да је Институт „Батут“ у прошлости оспоравао 
плаћање фактуре која није гласила на његово име, молимо Вас да извршите тражену измену конкурсне 
документације, обзиром да је иста неопходна и у интересу како обе уговорне стране тако и свих крајњих 
корисника предмета јавне набавке. 

Одговор на питање 2: 

Не прихвата се захтев заинтересованог лица, наручилац остаје при дефинисаним 
одредбама конкурсне документације. 

  

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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