
 

 

 

 

 
08 број: 404-1-36/19-12 
22.07.2019. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против 

грипа за сезону 2019/2020, број ЈН 404-1-110/19-39, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 18.07.2019. године и 19.07.2019. године заинтересована лица су се обратила наручиоцу 
захтевима за додатним појашњењењима у вези поступка јавне набавке Вакцине против грипа за сезону 
2019/2020, број ЈН 404-1-110/19-39, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање 1: 

Узимајући у обзир Правилник о имунизацији и начину заштите лековима („Службени гласник РС“ 
бр. 88/17, 11/18 и 14/18) и Правилник о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва 
против одређених заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 112/17 и 11/18), те члан 3.2 Правилника 
о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести где 
се наводи да се Активна имунизација против грипа лица у посебном ризику спроводи код трудница и свих 
лица старијих од шест месеци, можете ли нам образложити на основу ког правног акта је за предмет 
јавне набавке направљена партија 1 – вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица од 6-36 
месеци, односно партија 2 вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица старијих од 3 године? 
 

Питање 2: 

Узимајући у обзир Правилник о имунизацији и начину заштите лековима („Службени гласник РС“ бр. 
88/17, 11/18 и 14/18) и Правилник о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против 
одређених заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 112/17 и 11/18), те члан 3.2 Правилника о 
Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести, којим 
се наводи да се Активна имунизација против грипа лица у посебном ризику спроводи код трудница и свих 
лица старијих од шест месеци, можете ли нам образложити по ком основу је за предмет јавне набавке 
направљена партија 2 вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица старијих од 3 године, обзиром 
да се старосни узраст од 36 месеци, односно 3 године, не помиње у напред поменутим Правилницима? 
 

Одговор на питања 1 и 2: 

Предмет јавне набавке вакцине против грипа за сезону 2019/2020 обликован је у партије на 
основу Закона о јавним набавкама, поштујући основна начела овог закона - начело ефикасности и 
економичности, начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача, а у складу са 
Правилником о имунизацији и начину заштите лековима („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 11/18 и 
14/18), Правилником о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против 
одређених заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 112/17 и 11/18) и Правилником о Листи 
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања 
(„Службени гласник РС“ бр. 43/19). 

Комисија за јавну набавку напомиње да је предмет јавне набавке обликован тако да, у складу 
са горе наведеним Правилницима, вакцина против грипа буде обезбеђена за сва лица која су 
истим обухваћена, поштујући одредбе Закона о јавним набавкама. 
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Питање 3: 

Из ког разлога је прекршена одредба члана 3.2. став 3. Правилника о програму обавезне и 
препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести, којом је изричито 
предвиђено да се за имунизацију користе инактивисане инфлуенца вакцине (тровалентна или 
четворовалентна, сплит или субјунит), из кога разлога сте, у својој конкурсној документацији број 404-1-
110/19-39, за партије број 1 и 2, навели: „(15 mcg+15 mcg+15 mcg)/доза и/или (15 mcg+15 mcg+15 mcg+15 
mcg)/доза“, на начин да је у вашој конкурсној документацији, у делу техничке спецификције који се односи 
на јачину лека, испред речи „или“, додато слово „и“, које напред поменутим Правилником није 
предвиђено? 
 

У складу са напред наведеним, овим путем Вас, као заинтересовани понуђач, молимо да извршите 
Измену конкурсне документације, у делу који се односи на техничку спецификацију, на тај начин да се у 
опису јачине лека избрише слово „и“, тако да стоји „(15 mcg+15 mcg+15 mcg)/доза или (15 mcg+15 mcg+15 
mcg+15 mcg)/доза“, што би било у складу са напред поменутим Правилником о програму обавезне и 
препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести.  

 
Одговор на питање 3: 

Како је Правилником о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против 
одређених заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 112/17 и 11/18) предвиђено да се за  
активну имунизацију против грипа лица у посебном ризику користе инактивисане инфлуенца 
вакцине – тровалентна или четворовалентна, комисија за јавну набавку је дефинисала техничку 
спецификацију на начин да у предметној јавној набавци понуђач може понудити и тровалентну и 
четворовалентну вакцину, односно или тровалентну или четворовалентну вакцину, поштујући 
наведену одредбу Правилника. 

Наводи заинтересованог лица о кршењу горе наведене одредбе Правилника, су у потпуности 
неосновани, јер реч „или“ у Правилнику означава да се имунизација врши или тровалентном или 
четворовалентном вакцином, а техничка спецификација је и дефинисана тако да се могу понудити 
обе врсте вакцина за имунизацију против грипа.  

С обзиром на то да Правилник не прави разлику између имунизације тровалентном и 
четворовалентном вакцином против грипа, ни конкурсна документација за предемтну јавну 
набавку не прави разлику између ове две вакцине. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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