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ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против 

грипа за обавезну имунизацију лица од 6-36 месеци за сезону 2020/2021, број 
ЈН 404-1-110/20-29, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 17.06.2020. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица од 6-
36 месеци за сезону 2020/2021, број ЈН 404-1-110/20-29. 

 

Питање: 

Конкурсном документацијом у делу VI Упутство понуђачима, тачка 4. Рок и начин плаћања, 
Наручилац захтева следеће: 

„4. Рок и начин плаћања 

4.1 Плаћање ће се вршити у року од 90 дана од дана пријема фактуре и извештаја о пријему и 
испоруци уговорених вакцина здравственим установама које обављају послове јавног здравља за 
територију више општина, односно града.“ 

 
У делу VII. Модел оквирног споразума, члан 5. Цена, услови и рок плаћања, тачка 5.5, наводи се: 

„Институт „Батут“ плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог оквирног споразума 
уплатом на текући рачун Добављача најкасније у року од 90 дана од дана пријема фактуре и 
извештаја о пријему и испоруци.“ 
 

У делу VIII. Mодел уговора, члан 3. Цена и плаћање 3.2., наводи се: 

„Институт плаћа испоручену количину по уговореној јединичној цени, увећаној 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.“ 

 
С тим у вези, XXX у својству заинтересованог лица у предметном поступку јавне набавке, Вас 

моли да извршите измену конкурсне документације и као рок плаћања одредите рок од 60 дана од 
дана пријема фактуре и извештаја о пријему и испоруци. 

На овај начин XXX ће бити у могућности да страном произвођачу предметне вакцине гарантује 
уредно извршавање обавеза, а што ће за резултат имати гаранцију уредне испоруке предметне 
вакцине до здравствених установа које обављају послове јавног здравља за територију више 
општина, односно града, најкасније до 30.11.2020. године. 

 
Конкурсном документацијом, у делу VII. Модел оквирног споразума, члан 10. Средство 

обезбеђења за добро извршење посла, тачка 10.1., наручилац захтева следеће: 

„Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10 дана од 
дана обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права 
протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 3% од укупне вредности 

оквирног споразума без ПДВ-а.“ 

С тим у вези, XXX, у својству заинтересованог лица у предметном поступку јавне набавке, Вас 
моли да извршите измену конкурсне документације и као средство обезбеђења за добро извршење 
посла прихватите достављање бланко менице, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Узимајући у 
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обзир процењену вредност предметне јавне набавке од 1.194.000,00 динара без ПДВ-а, сматрамо да 
је прибављање банкарске гаранције за добро извршење посла, у висини од 3% од укупне вредности 
оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека 
важења оквирног споразума, представља велики и непотребан издатак за понуђаче, обзиром на 
трошкове прибављања банкарске гаранције и трошкове кварталног одржавања исте. 

 
Одговор: 

Чланом 4. став 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/2019), између осталог, 
предвиђено је да се Уговором између субјеката јавног сектора не може предвидети рок за 
измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана, док је истим чланом, ставом 3. предвиђено да се 
уговором између јавног сектора и привредних субјеката може предвидети рок за измирење 
новчаних обавеза до 90 дана у случају када је дужник Републички фонд за здравствено 
осигурање, одосно корисник средстава  Републичког фонда за здравствено осигурање у 
смислу закона којим се уређује буџетски систем. 

Имајући у виду члан 4. став 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), 
прихвата се захтев заинтересованог лица да се осим дефинисаног рока плаћања од 90 дана, 
конкурсном документацијом предевиди могућност плаћања и у року од 60 дана од дана 
пријема фактуре и извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина, у случају да се 
оквирни споразум/уговор закључује са субјектом јавног сектора. 

Такође, имајући у виду процењену вредност јавне набавке, прихвата се захтев 
заинтересованог лица да се као средство обезбеђења за добро извршење посла достави 
бланко меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. 

Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документације. 
 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 
 
_____________________ 

Катарина Думнић 

 

_____________________ 

Оливера Ђурић 

 

______________________ 

Марија Атанасијевић 


