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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 27.03.2020. 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: 

Конкурсном документацијом у делу VI Упутство понуђачима, тачка 5. Рок и место испоруке, 
Наручилац захтева следеће: 

„5. Рок и место испоруке 
Добављач је 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“, 
(расподела ће бити саставни део уговора).“ 

 
У делу VII. Модел оквирног споразума, члан 7. Испорука и пријем, тачка 7.1, наводи се: 

„Добављач је дужан да на захтев Института „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 
„Батут“, а која ће бити прилог уговора који ће Институт „Батут“ закључити са Добављачем.“ 
 

У делу VIII. Mодел уговора, члан 4. Испорука, тачка 4.1., наводи се: 

„Добављач је дужан да, на захтев Института испоручи уговорене количине најкасније до 
01.10.2020. године, према расподели по здравственим установама које обављају послове јавног 
здравља за територију више општина, односно града, која се налази у прилогу 2 уговора.“ 

С тим у вези, XXXXX, у својству заинтересованог лица у предметном поступку, а на основу 
информација добијених од стране страног произвођача вакцине против грипа, Вам се обраћа са 
захтевом за измену конкурсне документације у деловима који се односе на рок испоруке вакцине 
против грипа. 

Наиме, с обзиром да је Светска здравствена организација прогласила пандемију болести 
COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, XXXXX је добио информацију од стране страног 
произвођача вакцине против грипа да је ниво свести о значају вакцинације наведеном вакцином на 
значајно вишем нивоу, због чега су потребе за вакцином против грипа за сезону 2020/2021 на 
глобалном нивоу вишеструко увећане у односу на претходну сезону. 

Узимајући у обзир да је препоручена вакцинација против грипа за сезону 2019/2020 започела 
дана 15.10.2019. године, а настављена чак и током децембра месеца, сагледавањем реалних 
временских оквира за почетак вакцинације против грипа, као и производне капацитете произвођача 
који су лимитирани, односно значајно преоптерећени за надолазећу сезону, молимо Вас да 
размотрите могућнос померања рока испоруке вакцине против грипа за сезону 2020/2021 за другу 
половину октобра 2020. године. 

Усвајањем нашег предлога за измену рока испоруке вакцине против грипа, избегао би се ризик 
неблаговремене испоруке вакцине, који је значајан за сва заинтересована лица. 

Сходно свему напред наведеном, имајући у виду реалне могућности произвођача предметне 
вакцине, XXXXX овим путем подноси захтев за измену конкурсне документације у делу који се односи 



на рок испоруке вакцине против грипа, тако да рок испоруке буде дефинисан до краја месеца октобра 
2020. године. 
 
Одговор: 

Имајући у виду да је вакцина против грипа која је предмет ове јавне набавке вакцина за 
обавезну и препоручену имунизацију која се спроводи на основу трогодишњег програма 
имунизације коју доноси министарство надлежно за после здравља, сходно Правилнику о 
имунизацији и начину заштите лековима („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 11/18, 14/18, 45/18, 
48,/18, 58/18 и 104/18), а који је ближе дефинисан Правилником о Програму обавезне и 
препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести („Службени 
гласник РС“ бр. 112/17 и 11/18), не прихвата се захтев заинтересованог лица, те Наручилац 
остаје при захтеву из конкурсне документације. 
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