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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против 

Haemofilus influenzae tip B и вакцина против пнеумокока, поливалентна, број ЈН 404-1-110/19-4, 
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 10.04.2019. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Вакцина против Haemofilus influenzae tip B и вакцина против 
пнеумокока, поливалентна, број ЈН 404-1-110/19-4, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање: 

Молимо Вас, да измените конкурсну документацију у тачки 5.3, где се као рок испоруке наводи 5 
дана од дана пријема захтева Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ а 
најкасније 5 дана пре почетка квартала за које су вакцине уговорене. 

Како је јавна набавка обликована у партијама 1 и 2, а могу се понудити и лекови са листе Д, који се 
увозе према Правилнику о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек у Републици 
Србији, законска процедура траје дуже од 5 дана.  

Минимални рок испоруке је 24 h од завршетка законске процедуре за увоз нерегистрованог лека, а 
која подразумева добијање увозне дозволе, стручно мишљење за текст додатне маркице, као и добијање 
сертификата анализе. 

Одговор: 

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку дефинисан је рок испоруке од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема захтева Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“, а најкасније 5 (пет) радних дана пре почетка квартала за које су вакцине уговорене. 

Такође, у прилогу А конкурсне документације – Списак здравствених установа са расподелом, 
дефинисан је квартал за које су предметне вакцине неопходне, а то је од 01.07.2019. године до 
30.09.2019. године.  

Сходно наведеном, добављач је у обавези да испоручи вакцине за које закључи уговор, на 
захтев Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић, у року од 5 (пет) радних дана, 
(уколико исте има на лагеру), односно најкасније 5 (пет) радних дана пре почетка квартала 
01.07.2019-30.09.2019. године, а то је најкасније до 24.06.2019. године.  

Узимајући у обзир претходно наведено, комисија за јавну набавку неће вршити тражену 
измену конкурсне документације. 
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