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ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације 
 
Данa 26.05.2020. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 35/19 
примила је следећa питањa у вези конкурсне документације: 
 
Питање:  
 
Предмет:Захтев за додатним информацијама или појашњењима –јавна набавка мале вредности 
добара-Набавка облога дренаже и кеса,број: 35/19 
Поштовани, 
Молимо Вас да нам у складу 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 за јавну набавку добара –Набавка облога дренаже и кеса ,јавна 
набавка мале вредности-Јавна набавка број 35/19. 
 
Питање:  
 

2. Наручилац је одредбом члана 6.Модела уговора предвидео 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 даизвршите измену основице за обрачун уговорне казне на начин да уговорна 
казна износи „0,2% од вредности робе испорученеса закашњењем за сваки дан закашњења 
,али не више 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. 
С обзиром на вредност и значај предметне обавезе (предметна добра су неопходна за редовно и 
несметано функционисање Опште болнице), износ пенала одређен чланом 6. Модела Уговора није 
несразмерно висок. 
Према члану 12. ЗОО:“У заснивању облигационих односа и остваривању права и обавеза из тих 
односа стране су дужне да се придржавају начела савесностии поштења“. 
Уговорном казном се то  начело савесности и поштења жели заштити. 
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