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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 1 

 

Наручилац ИКВБ „Дедиње“, у складу са чланом 63. ЗЈН, у законском року даје 

појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара: ЈН-37/18 - 

Лекови са „Д“ листе лекова и лекови ван листе лекова,  по партијама,  за коју је објављен 

позив за подношење понуда и конкурсна документација на порталу УЈН  и интернет страници 

наручиоца, дана 12.12.2018. године,  по приспелим захтевима заинтересованих лица,  и то:   

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
 

 

Наручилац је одредбом члана 7. Модела уговора предвидео да у случају здоцњења у 

испуњењу уговорних обавеза Добављач је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну од 2 ‰  

од укупне уговорене цене по партији за коју је дошло до задоцњења у испуњењу уговорних 

обавеза (прекорачења уговореног рока из члана 4 уговора), за сваки дан закашњења, с тим 

што укупан износ уговорне казне не може прећи 5 % укупне уговорене цене за конкретну 

партију.  

Предлажемо да извршите измену основице за обрачун уговорне казне на начин да уговорна 

казна износи „2 ‰ од вредности испоручене са закашњењем за сваки дан закашњења, али не 

више од 5 % вредности роебе испоручене са закашњењем“. 

 

Наиме, имајући у виду начелу савесности и поштења Закона о облигациним 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 наручиоца: Наручилац не прихвата сугестију заинтересованог лица и остаје при 

захтеву из конкурсне документације.  

 

 

У складу са чланом 63. ЗЈН (Службеник Гласник РС број 68/15) наручилац објављује ово 

Појашњење на Порталу јавних набавки и својој интернет странци.   

 

Ово Појашњење чини саставни део конкурсне документације.  

 

  

 

 

Наручилац Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ 

 
 


