
 

 
 

    
  
 

Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs    ПИБ бр. 101288707    мат. бр. 06042945   рач. бр. 840-26650-09 

 
08 број: 404-1-28/20-9 
19.06.2020. године 
 
 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 

Предмет: Измене 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, 
сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 
и 68/15) 
  
 
  

У складу са додатним појашњењем 404-1-28/20-8 од 19.06.2020. године, Комисија наручиоца 
доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против грипа за 
обавезну имунизацију лица од 6-36 месеци за сезону 2020/2021, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 
 I У делу VI. Упутство понуђачима, на страни 22 конкурсне документације, мења се тачка 4. 
Рок и начин плаћања, тако да сада гласи: 

 „4. Рок и начин плаћања 

 4.1. Плаћање ће се вршити у року од 90 дана (уколико се оквирни споразум/уговор 
закључује са привредним субјектом) / 60 дана (уколико се оквирни споразум/уговор закључује са 
субјектом јавног сектора), 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.“ 

 II  У делу  VII. Модел оквирног споразума: 

 -  на страни 32 конкурсне документације, у тачки 5 – Цена, услови и рок плаћања, мења се 
подтачка 5.5, тако да сада гласи: 

 „5.5. Институт „Батут“ плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог оквирног 
споразума уплатом на текући рачун Добављача најкасније у року од 90 дана (уколико се оквирни 
споразум/уговор закључује са привредним субјектом) / 60 дана (уколико се оквирни 
споразум/уговор закључује са субјектом јавног сектора), од дана пријема фактуре и извештаја о 
пријему и испоруци. 

 - на страни 34, мења се тачка 10 – Средство обезбеђења за добро извршење посла, тако 
да сада гласи: 

 „10. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 10.1. Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави 
бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од вредности оквирног споразума без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који мора бити 
издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. 

10.2. Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, 
остаће на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења 
оквирног споразума. 
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10.3. Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, уколико обавезе 
по оквирном споразуму и уговору закљученом на основу оквирног споразума не буду благовремено 
или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује. 

10.4. Фонд ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла највише до 
износа од 10% од нереализоване вредности без ПДВ-а. 

10.5. У случају да Фонд делимично активира достављену меницу за добро извршење 
посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Добављач 
је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Фонду нову меницу и 
менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума. 

10.6. Средство обезбеђења за добро извршење посла важи за испуњење обавеза за уговор 
о јавној набавци који Институт „Батут“ закључи на основу овог оквирног споразума. 

10.7. У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом 
предвиђена уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 9. овог споразума, 
док средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у овом члану, може да се уновчи у 
случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је извесно да Добављач неће моћи да 
испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за време важења оквирног споразума/уговора. 

 10.8. Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћена након 
истека рока из тачке 10.2. овог члана.“ 

III У делу  VIII. Модел уговора, на страни 38 конкурсне документације, у тачки 3 – Цена и 
плаћање, мења се подтачка 3.2, тако да сада гласи: 

„3.2. Институт плаћа испоручену количину по уговореној јединичној цени, увећаној за износ 
ПДВа у року од 90 дана (уколико се оквирни споразум/уговор закључује са привредним субјектом) / 
60 дана (уколико се оквирни споразум/уговор закључује са субјектом јавног сектора), од пријема 
фактуре и извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина здравственим установама које 
обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града.“ 

 

Пречишћен текст конкурсне документције за јавну набавку Вакцина против грипа за 
обавезну имунизацију лица од 6-36 месеци за сезону 2020/2021, који садржи горе наведене 
измене, биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 

_____________________ 

Катарина Думнић 

 

_____________________ 

Оливера Ђурић 

 

______________________ 

Марија Атанасијевић 


