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ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против 
грипа за сезону 2020/2021, број ЈН 404-1-110/20-1, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 31.03.2020. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Вакцина против грипа за сезону 2020/2021, број ЈН 404-1-
110/20-1. 

Питање бр. 1: 
Чланом 2.7. Модела оквирног споразума предвиђено је да се током периода важења оквирног 

споразума може закључити уговор на количине које прелазе количину дефинисану оквирним 
споразумом, у ком случају ће истим бити дефинисана динамика испоруке. 

Најпре бисмо истакли да је неприхватљива одредба да Наручилац самоиницијативно може 
повећати количине, без претходне изричите сагласности Добављача да ће исте моћи да обезбеди, 
пре свега из разлога што су количине које „прелазе количину дефинисану оквирним споразумом“ у 
овом тренутку непознате.  

Сматрамо да је наш став у потпуности оправдан, а пре свега имајући у виду да у случају 
немогућности да обезбеди испоруку количина које прелазе количину дефинисану оквирним 
споразумом, Добављач би био санкционисан применом казнених одредби које су утврђене 
конкурсном документацијом за предметну набавку. 

У складу са наведеним, захтевамо да се горе наведена одредба Оквирног споразума допуни на 
начин да је за уговарање количина које прелазе количину дефинисану оквирним споразумом 
неопходна претходна сагласност Добављача. 

 
Одговор бр. 1: 
Тачком 2.7 модела оквирног споразума предвиђено је да се током периода важења 

оквирног споразума може закључити уговор на количине које прелазе количину дефинисану 
оквирним споразумом, у ком случају ће истим бити дефинисана динамика испоруке. 

Сходно томе није дефинисана обавеза Добављача да приступи закључењу уговора на 
количине које прелазе количину дефинисану оквирним споразумом, већ је исто предвиђено 
као могућност. 

Такође према члану 3. тачка 3.1 подтачка 2) модела оквирног споразума, Фонд је у обавези 
да правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију 
његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама здравствених 
установа које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града, 
када оне прелазе уговорене количине. 

Сходно наведеном, не прихвата се захтев заинтересованог лица, те Комисија остаје при 
наводима из Конкурсне документације. 
 

Питање бр. 2: 
Конкурсном документацијом је предвиђено да се уговор о јавној набавци закључује са 

Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 
Републички фонд за здравствено осигурање реализује предметну централизовану јавну набавку 

у својству Тела за централизоване јавне набавке за рачун здравствених установа из Прилога А 
конкурсне документације, док је Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 
уговорна страна у појединачним уговорима.  У складу са конкурсном документацијом и Моделом 
Уговора, Добављач је дужан да вакцине испоручи, према расподели, здравственим установа које 
обављају послова јавног здравља за територију више општина, односно града, а целокупна количина 
испоручених вакцина се затим фактурише Институту „Батут“ као уговорној страни. 

Како се међу здравственим установама којима је потребно испоручити вакцине 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“. 

Наиме, имајући у виду тренутне царинске прописе, за лекове које се испоручују на подручје 
Косова и Метохије се врши царињење, те самим тим отпремнице не представљају документ на 
основу кога је могуће извршити царињење односно реализовати испоруку за ову установу, 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“. 

Узимајући све наведено у обзир, молимо Вас да конкурсну документацију измените на начин што 
ћете исту прилагодити горе наведеним специфичностима и предвидети начин фактурисања односно 
тако што ћете предвидети ко је обавезан и на који начин да реализује плаћање за вакцине 
испоручене здравственој установи са територије КиМ. 

 
Одговор бр. 2: 
Републички фонд за здравствено осигурање спроводи предметни поступак јавне набавке, 

у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване 
јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20), а на основу члана 233. 
Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 25/19), у име и за рачун 
здравствених установа из Плана мреже са којима је закључио уговоре о пружању здравствене 
заштите.  

Решавање питања у вези са здравственим установама са територије АП Косово и Метохија 
није у надлежности комисије за јавну набавку. 

 
Питање бр. 3: 
У делу Упутство понуђачима, тачка 5.1., као и у члану 7.1. Оквирног споразума односно 4.1. 

Модела уговора предвиђено је да је Добављач дужан да на захтев Института за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“ испоручи количине уговорене појединачним уговором најкасније 
до 01.10.2020. године, према расподели по здравственим установама које обављају послове јавног 
здравља за територију више општина, односно града коју утврди Институт за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“. 

Молимо Наручиоца да рок за испоруку количина уговорених појединачним уговорима продужи на 
начин да ће Добављач бити дужан да на захтев Института за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“ испоручи количине уговорене појединачним уговором најкасније до 15.10.2020. 
године, према расподели по здравственим установама које обављају послове јавног здравља за 
територију више општина, односно града коју утврди Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“. 

Молимо Вас да уважите наш захтев за продужење рока испоруке, а све имајући у виду тренутну 
епидемиолошку ситуацију како у Европи, тако и у целом свету,  и потенцијална померања у испоруци 
које иста може да проузрокује. 

 
Одговор бр. 3: 
Одговор на ово питање Комисија за јавну набавку дала је у додатном појашњењу бр. 404-1-

1/20-10 од 30.03.2020. године, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца такође дана 30.3.2020. године. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

  
 
 
 
 
 
 


