
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 28/2016 – Набавка лекова за хуману 

употребу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

Питање бр. 1: 

У члану 6. модела уговора наводите износ уговорене казне „у висини од 0,5‰ дневно, 

рачунајући од укупне вредности уговорених добара, до максималног одбитка од 10% 

уговорене цене. 

Предлажемо измену ове одредбе, тако да уговорна казна за случај прекорачења рока 

испоруке износи 0,5‰ од вредности робе испоручене са закашњењем, за сваки дан 
закашњења, али не више од 5% од вредности робе испоручене са закашњењем. 

 

Наиме, имајући у виду начело савесности и поштења Закона облигационим односима 

сматрамо овакво дефинисање уговорне казне спорном обзиром да је кажњавање 

Продавца и за део робе који је поруџбини савесно испоручио у свему супротно начелу 

савесности и поштења поменутог Закона.  

 

Одговор 1. 

Наручилац је у члану 6 став 1 навео уговорну казну следеће садржине:  

„Ако Добављач не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора, дужан 
је да плати Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне 
вредности уговорених добара, до максималног одбитка од 10% (десет процената) 

уговорене цене.“ 

и врши измене става 1 члана 6 који сада гласи: 

„Ако Добављач не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора, дужан је 

да плати Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, од вредности робе 

испоручене са закашњењем, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од вредности 

робе испоручене са закашњењем.“ 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 
 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 28/2016. 

Дана 20.09.2016. године 


