
ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА 
КАРАЂОРЂЕВА 64. 
Број:23/20 
Датум:10.10.2020. године 
СЕНТА 

ПРЕДМЕТ:Питања у вези конкурсне документације 

Дана 08.10.2020. Општаболница Сента као Наручилац у поступку јавне набавке бр. 23/20 примила 
је следеће питањае у вези конкурсне документације: 

Питање: 

Предмет:Захтев за додатним информацијама ли појашњењима конкурсне документације-јнмв 
јавна набавка добара-Набавка нерегистрованих лекова са листе“Д“ , број:23/20 

Поштовани! 

Молимо Вас да нам ускладу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ 
бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015;у даљем тексту ЗЈН) доставите додатне информације  или 
појашњење у вези са конкурсном документацијом у ЈНМВ набавке добара-Набавка 
нерегистрованих лекова са листе“Д“, број ЈН:23/20: 

Одговор:Прихвата се захтев потенцијалног понуђача,врши се измена конкурсне 
документације. 

Питање:  

Наручилац је одредбом  члана 6.Модела уговора предвидео је да „Ако испоручилац не испоручи 
предметна добра  у року из члана 2. Став 1. Овог уговора,Наручилац ће зарачунати пенале  у 
износу од 0.2% од укупне уговорене цене без ПДВ-а,за сваки дан закашњења,с тим што укупан 
износ пенала зарачунатих због кашњења може износити највише 10% одукупне уговорене цене без 
ПДВ-а. 
Предлажемо да извршите измену основице за обрачун уговорне казне на начин да уговорна казна 
износи „0,2% од вредности робе испорученеса закашњењем за свакидан закашњења ,али невише 
од 10% вредности робе испоручене са закашњењем“. 
Наиме имајући у виду начелу савесности и поштења Закона о облигационим односима сматрамо 
дефинисање уговорне казне на начин како сте предвидели спорним обзиром да је кажњавање 
Продавца и за део робе који је по поруџбини савесно испоручио у свему супротно начелу 
савесности и поштења поменутог Закона. 

  
Одговор : Не прихвата се. Наиме, чланом 270. став 1. Закона о облигационим односима 
прописано је да Поверилац и дужник могу уговорити да ће дужник платити повериоцу одређени 
новчани износ или прибавити неку другу материјалну корист ако не испуни своју обавезу или ако 
задоцни са њеним испуњењем (уговорна казна). Према члану 271. став 1. Закона, уговорне стране 
могу одредити висину казне по свом нахођењу у једном укупном износу, у проценту, или за сваки 
дан задоцњења, или на који други начин. 
 

                                                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


