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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку вакцине против 

дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus 
influenza tip B (конјугована, адсорбована), комбинована, број 404-1-110/18-43, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
Дана 19.09.2018. године заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењењем у вези поступка јавне набавке вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса 
(ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована), 
комбинована, број 404-1-110/18-43, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  

Конкурсном документацијом је предвиђено да се уговор о јавној набавци закључује са Институтом за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 

Фонд реализује предметну централизовану јавну набавку у својству Тела за централизоване јавне 
набавке  за рачун здравствених установа из Прилога А конкурсне документације,  док је, дакле,  Институт 
за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ уговорна страна у појединачним уговорима. 
Имајући ово у виду Продавац ће фактуре за испоручену робу достављати Институту батут у складу са 
закљученим појединачним уговорима, на основу којих ће Институт вршити плаћања. Како се међу 
здравственим установама налази и здравствена установа са територије Косова и Метохија и  како 
испоруку робе прате одређени императивни захтеви а то је да робу прати фактура која гласи на 
примаоца робе (конкретну здравствену установу за територије КиМ) за наведену здравствену установу 
није могуће испоставити фактуру која гласи на Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“.   

У вези са наведеним, а имајући у виду да је Институт Батут у прошлости оспоравао плаћање фактуре 
која није гласила на његово име,  молимо за одговор  на који начин ће се реализовати плаћање вакцине 
испоручене здравственој установи са територије КиМ и да ли је Инсититут Батут у обавези да прихвати и 
плаћање и овакве фактуре? 

Одговор бр. 1: 

Моделом оквирног споразума и моделом уговора који су саставни део конкурсне 
документације јасно је дефинисан начин испоруке и начин плаћања.  

Испорука и плаћање вршиће се у складу са горе наведеним моделом оквирног споразума и 
моделом уговора. 

Питање бр. 2:  

Предметну јавну набавку Наручилац је расписао у име и за рачун здравствених установа из Плана 
мреже здравствених установа, у које улази и здравствена установа са територије Косова и Метохије.  

Досадашња пракса показала је да Добављачи  нису у могућности да самостално врше дистрибуцију 
вакцина на подручју КиМ, из разлога више силе, односно примене посебних прописа привремених власти 
на овом подручју. На тај начин добављачима, потписницима уговора о јавној набавци,  онемогућен је 
приступ и испорука уговорених вакцина у складу са важећим прописима у Републици Србији и 
закљученим уговорима.   
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Заједничким активностима Министарства здравља, Канцеларије за Косово и Метохију, Наручиоца и у 

сарадњи са Управом царина, усаглашен је могући модел за реализацију испорука вакцина овим 
установама. 

Међутим пракса током претходних година је показала да су трошкови логистичких услуга високи, док 
је плаћање рачуна за испоручене вакцине неблаговремено. 

Предлажемо да Наручилац размотри другачији начин снабдевања здравствених установа са 
територије Косова и Метохија,  односно дефинише одредбе у моделу уговора које би елиминисале 
негативне ефекте које Добављач трпи испоруком лекова овим здравственим установама. 

Одговор бр. 2: 

Републички фонд спроводи предметни поступак јавне набавке, у складу са Уредбом о 
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник 
РС'' бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13, 119/14, 86/15, 95/16 и 111/17), а на основу члана 212а Закона о 
здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11, 110/12-УС, 119/12, 
99/14, 123/14, 126/14–УС, 106/15 и 10/16–др. закон), у име и за рачун здравствених установа из Плана 
мреже са којима је закључио уговоре о пружању здравствене заштите.  

Напомињемо да решавање питања у вези са здравственим установама са Косова и Метохије 
није у надлежности комисије за јавну набавку. 

Питање бр. 3:  

Чланом 2.7 Модела оквирног споразума је предвиђено да током периода важења оквирног 
споразума може се закључити уговор на количине које прелазе количину дефинисану оквирним 
споразумом, у ком случају ће истим бити дефинисана динамика испоруке. 

Имајући у виду да у току трајања оквирног споразума наручилац може тражити и већу количину 
вакцина од оних дефинисаних оквирним споразумом, сматрамо да је неопходно да се конкурсном 
документацијом предвиди да количине дефинисане конкурсном документацијом представљају минимум 
количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим установама у складу са њиховим 
потребама, а како би понуђачи могли да обзебеде потребне количине вакцина за све време трајања 
оквирног споразума. 

Одговор бр. 3: 

Као што је и дефинисано моделом оквирног споразума који је саставни део конкурсне 
документације за предметну јавну набавку, у случају потребе, за време важења оквирног 
споразума МОЖЕ се закључити уговор за додатне количине предметних вакцина, при чему 
добављач није у обавези да закључи уговор о јавној набавци за количине које прелазе количине 
из оквирног споразума, уколико исте није у могућности да обезбеди. 

Сходно наведеном, комисија за јавну набавку неће вршити тражену измену конкурсне 
документације. 

Питање бр. 4: 

Чланом 6.4 Модела оквирног споразума предвиђено је да евентуална рекламација од стране 
здравствене установе која обавља послове јавног здравља за територију више општина, односно града 
на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Институту за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

Овако постављени рок за поступање по рекламацијама у вези квантитетом или квалитетом 
испоручених производа је превише кратко постављен, те представља неоправдано строг захтев на 
страни Понуђача (Продавца) за који се не може пронаћи оправдано образложење. 

Наведено је још израженије уколико се има у виду да је у свим претходно спроведеним 
централизованим јавним набавкама овај рок износио 7 (седам) дана, те да јуе рок у предметном поступку 
јавне набавке вишеструко скраћен. 



 

 
Молимо Вас да прихватите наш захтев за изменом рока за поступање у случају рекламације на 

квалитет или квантитет испоручених добара, те да кроз измене конкурсне документације као исти 
поставите рок од 7 дана. 

Одговор бр. 4: 

Начин и рок рекламације дефинисан у члану 6.4 модела оквирног споразума, а на које се у 
питању заинтересовано лице позива, не односи се на добављача, већ на здравствену установу 
која обавља послове јавног здравља за територију више општина, односно града. 

У члану 6.6 модела оквирног споразума дефинисано је да,  уколико било која испорука не 
задовољи квалитет или уговорену количину, добављач је у обавези да је замени исправном у 
року од 24 часа.  

Комисија остаје при дефинисаним одредбама модела оквирног споразума, напомињући да је, 
узимајући у обзир специфичност предмета набавке, и у претходним поступцима јавних набавки 
вакцина за обавезну имунизацију, дефинисан горе наведени рок од 24 часа, а не рок од 7 дана. 

Питање бр. 5: 

У упутству понуђачима како да сачине понуду (тачка 4.1) и чланом 3.2 Модела уговора је предвиђено 
да Институт плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ ПДВ-а у 
року од 90 дана од пријема фактуре и извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина здравственим 
установама које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града. 

Имајући у виду да је чланом 4. став 6. тачка 1) Закона о роковима измирења новчаних обавеза 
прописано да рок за измирење новчане обавезе од 90 дана у случају када је дужник Републички фонд за 
здравствено осигурање, односно корисник средстава Републичког фонда за здравствено осигурање у 
смислу закона којим се уређује буџетски систем почиње да тече од дана када је дужник примио 
фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца који је испунио уговорену обавезу, то вас 
молимо да наведену тачку модела уговора ускладите са наведеном одредбом закона, те да изоставите 
део да рок за плаћање почиње да тече од пријема извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина 
здравственим установама које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно 
града. 

Одговор бр. 5: 

Комисија за јавну набавку остаје при одредбама конкурсне документације којима се 
дефинише плаћање, а које су у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза. Наиме, уз фактуру, Институту Батут доставља се и извештај о пријему и испоруци 
уговорених вакцина здравственим установама које обављају послове јавног здравља за 
територију више општина, односно града, јер фактура гласи на Институт Батут, а испорука се 
врши наведеним здравственим установама. 
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