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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
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                        Нови Београд 

 

 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 3 на захтев за додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – вакцина против 

болести квргаве коже говеда, број јавне набавке ЈН О-2/2018 : 

Питање 1 

Да ли је GMP услов набавке и ако јесте да ли знате да сте искључили сву конкуренцију у 

корист једног произвођача? 

 

Одговор 1 

 

Да , GMP јесте услов набавке, одлуком комисије за јавну набавку и ниједан закон нити 

правни акт овом одлуком није прекршен. Напротив, захтевом да вакцина, када већ нема 

регистроване у нашој земљи, поседује GMP сертификат, опредељујемо се за производ са 

најмањим ризиком  и највишим квалитетом. У случају да постоји макар једна 

регистрована вакцину на тржишту Републике Србије тада бисмо морали да поставимо 

услов да вакцина буде регистрована. У том случају све нерегистроване вакцине  не би 

могле да се појаве на јавној набавци. Услове  спецификације поставља комисија за јавну 

набавку на основу свог стручног знања. Тако смо поставили услов да активна супстанца 
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буде атенуирани Neetling soj иако то закон нити било који правни акт експлицитно не 

налаже. 

 

Питање 2 

Да ли вакцина коју год будете одабрали мора бити регистрована у земљи порекла? 

 

Одговор 2 

 

Да. То је услов у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

 

Питање 3 

 

Зашто у претходне две набавке GMP није био обавезан а када сте иако нисте 

тражили, добили вакцину са некаквим GMP  то поставили као услов? 

 

Одговор 3 

 

У претходне две набавке GMP није био обавезан јер нисмо имали сазнања да таква 

вакцина постоји. Сазнање да постоји вакцина против LSD коју производи компанија са 

GMP серификатом смо сазнали тек у моменту отварања понуда 2017. када се таква 

вакцина појавила што се наравно десило након расписане јавне набавке. Нисмо  поставили 

GMP као услов у првој и другој јавној набавци без сазнања да таква вакцина постоји јер би 

у том случају расписали јавну набавку за коју унапред знамо да нико неће поднети 

прихватљивупонуду. 

 

Питање 4 

 

Да ли знате да произвођачи MSD и OBP немају GMP стандард за тражену вакцину иако су 

годинама на светском тржишту и у нашем региону а са сјајним резултатима? 

 

Одговор 4 

 

OBP вакцина је прва била  у употреби и комисија за јавну набавку не види из ког реазлога 

немају GMP сертификат сем у случају да постоји неки проблем због кога не могу да га 

добију или нису заинтересовани за друга тржишта. Што се тиче "сјајних резултата" 
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сазнања наручиоца нису таква и то по барем две основе. Једна је, везана за нежељена 

дејства приликом употребе код нас као и извештају БиХ и неких других земаља о врло 

раширеној појави нежељених дејстава након употребе (информација са последњег 

међународног скупа о LSD , Кијев Украјина Новембар 2017. ). Други разлог је избацивање 

на тржиште вакцине OBP која је у себи имала инфективан вирус болести плавог језика 

(информација од проф. Де Цлерк , KODA CERVA, Брисел, на скупу балканских земаља  о 

LSD , Софија Бугарска 2016.) Контаминација је на време откривена и цела серија је 

повучена из употребе, што је још један од разлога да се поседовање GMP сертификата 

постави као услов. 

Питање 5 

 

Да ли знате за сертификат анализе сваке серије који се ради у CODE-CERVA, БЕЛГИЈА а 

који је референтна EU лабараторија у којој горе наведени произвођачи раде анализу и 

имају сертификат ? 

 

Одговор 5 

 

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације. 

 

Питање 6 

Да ли знате да ниједна земља у окружењу није тражила вакцину са GMP а да чак и EU 

донира појединим земљама вакцину од MSD или OBP? 

 

 

Одговор 6 

 

Ове информације нису релевантне за предметну јавну набавку расписану за потребе 

тржишта Републике Србије. 

 

Питање 7 

 

 

Да ли знате да је EU комисија имала три тендера 2016 и 2017 и да су у сва три победили 

произвођачи без GMP али сертификованог квалитета из CODE-CERVA,БЕЛГИЈА и са 

стандардном производње одобреном од OAE? 
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Одговор 7 

 

 

Ове информације нису релевантне за предметну јавну набавку. Наручилац није у 

конкурсној документацији захтевао поседовање референци  из других земаља. 

 

Напомена: Одговор 3 се сматра саставним делом предметне конкурсне 

документације на основу којег ће понуђачи поднети своје понуде. 


