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ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцинe за 
обавезну имунизацију, број ЈН 404-1-110/20-24, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 01.07.2020. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију, број ЈН 404-1-110/20-24. 

Питање: 

Заинтересовано лице као носилац дозволе за пoливалентну полисахаридну вакцину 
PNEUMOVAX 23 која је предвиђена за обавезну имунизацију лица у посебном ризику против 
обољења изазвана стрептококом пнеумоније, изражава велику забринутост због изостављања објаве 
јавне набавке предметне вакцине у оквиру расписа јавне набавке број 404-1-110/20-24 која се тиче 
набавке вакцина из програма обавезне имунизације за 2021. годину. 

Заинтересовано лице је још 13.12.2019. године уредно поднео захтев за постављање 
PNEUMOVAX 23 на Листу Б лекова, у намери да вакцина означена као превентивно средство од јавно 
здравственог значајa буде што пре доступна лицима у посебном ризику, до данас не постоји одговор 
надлежних институција на наш захтев. С обзиром да поменута вакцина још увек није постављена на Б 
Листу лекова, ваша институција није ни разматрала јавну набавку ове вакцине. 

О проблему доступности ове вакцине заинтересовано лице је обавестио надлежне институције 
дописом бр. 2396 од 01.06.2020. у коме се предлажу начини набавке ове вакцине, а све у циљу што 
бржег започињања имунизације против обољења изазвана стрептококом пнеумоније имајући у виду 
неповољну епидемиолошку ситуацију у земљи. Институт за јавно здравље Републике Србије 
обавестио нас је дописом број 3564/1 од 03.06.2020. године да су још 04.03.2020. године дописом број 
1996/1 обавестили Републички фонд здравственог осигурања о потреби обезбеђивања доступности 
вакцине PNEUMOVAX 23 како би се процес прописан програмом имунизације уредно спроводио. 

Уколико се не донесе одлука о јавној набавци предметне вакцине за 2021. годину, односно ако се 
не укључи иста на наведену јавну набавку, доводи се у питање очување јавног здравља људи који су 
означени као особе у посебном ризику за инфекцију од обољења. Такође, имајући у виду да је ова 
вакцина према новом Правилнику о програму обавезне и препоручене имунизације предвиђена за 
имунизацију штићеника домова за стара и непокретна лица где је вероватноћа за добијање инфекције 
већа, непостојање имунизације код ових особа доводи у питање очувања здравља ових рањивих 
група, поготово у ситуацији када је у Републици Србији проглашена епидемија COVID 19. 

Напомињемо и да се избегавањем набавке ове вакцине директно доводи и у питање Правилник 
о програму обавезне и препоручене имунизације, а тиме и непоштовање одредби Закона о заштити 
становништва од заразних болести, јер је поменутим актима децидно наведена обавезна примена 
полисахаридне пнеумококне вакцине у спречавању и сузбијању обољења изазвана стрептококом 
пнеумоније. 

Стога, у смислу члана 19. Конкурсне документације, а на основу свега изнетог, заинтересовано 
лице поставља захтев за додатним информацијама и појашњењима из ког разлога наведена вакцина 
није део јавне набавке, те Вас молимо да исту уврстите и измените конкурсну документацију или да 
нам предложите решење овог проблема, имајући у виду да је заинтересовано лице уложио велике 
напоре да и поред високе потражње ове вакцине у Европи и свету, обезбеди довољне количине да 
покрије потребе имунизације ризичних група становништва у Србији. 

 

Одговор: 

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у делу I – Општи подаци о јавној 
набавци, тачка 1., наведено је да су предмет јавне набавке бр. 404-1-110/20-24 вакцине за 
обавезну имунизацију, које се на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се 
спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл. гласник РС'' бр. 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20) (у 
даљем тексту: Уредба), набављају централизовано од стране Републичког фонда за 
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здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд), за потребе здравствених установа 
из Плана мреже здравствених установа са којима Републички фонд за здравствено осигурање 
има закључен уговор о пружању здравствене заштите у Републици Србији. 

Чланом 11. Уредбе предвиђено је да Републички фонд, у складу са законом, спроводи 
централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа са којима има закључене 

уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту, између осталог, лекова са 
Листе Б Листе лекова, осим вакцине против беснила и хуманог имуноглобулина против 
беснила и продуката од крви које производи Институт за трансфузију крви Србије као и 
лекова са Листе Д, а који се налазе и на Листи А, Листи А1, Листи Б и Листи Ц Листе 
лекова, који се набављају само у изузетним случајевима када снабдевање леком истог 
ИНН, истог или сродног фармацеутског облика и исте јачине са Листе А, А1, Б или Ц не 
задовољава потребе у лечењу осигураних лица Републичког фонда. 

Како се  пoливалентна полисахаридна вакцина PNEUMOVAX 23, не налази на Листи Б 
Листе лекова, већ само на Листи Д Листе лекова без ознаке „°“, иста не може бити предмет 
централизоване јавне набавке коју спроводи Републички фонд, из ког разлога не постоји 
основ за тражену измену конкурсне документације. 

Наручилац напомиње да не постоји основ за централизовану набавку ове вакцине, 
али да референтне здравствене установе за исту могу самостално спровести поступке 
јавних набавки. 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
59020.60/31 

Сагласни: 
 
_____________________ 

Ана Миленковић 

_____________________ 

Оливера Ђурић 

______________________ 

Марија Атанасијевић 


