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Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-32/18-18 
22.8.2018. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31, сагласно члану 63. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 21.8.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. 
годину, број ЈН 404-1-110/18-31, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  

Чланом 9.7 Модела оквирног споразума је предвиђено да ће средство обезбеђења, наведено у 
тачки 9.2. овог члана, Фонд за СОВО активирати највише до износа од 10% од вредности партије без 
ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу 
истог. 

Предлажемо да  основица за обрачун износа на који ће се активирати средство обезбеђења за 
добро извршење посла буде „највише до 10% вредности неизвршених обавеза без ПДВ по партији на 
коју се односи неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.“ 

Наиме, ово из разлога што би у ситуацији када добављач изврши један део своје уговорне 
обавезе по одређеној партији, било спорно и у супротности са начелима савесности и поштења Закона о 
облигационим односима, наплатити средство обезбеђења за добро извршење посла и за део обавезе 
који је савесно испуњен, нарочито уколико је обавеза у претежном делу испуњена. 

Тако је на пример могуће да до кашњења или неиспоруке дође  пред сам крај трајања оквирног 
споразума из разлога који нису на страни добављача, а у ситуацији када је добављач извршио највећи 
део обавезе.  

Такође указујемо на правну праксу у вези са овим питањем, где се и даље примењују Опште 
узансе за промет робе обзиром да Закон  о облигационим односима није посебно регулисао ово питање,  
а које предвиђају обрачун  уговорне казне на следећи начин „Уговорна казна обрачунава се на вредност 
целокупне обавезе до тренутка делимичног испуњења обавезе, а од тада па до потпуног испуњења само 
на вредност неиспуњеног дела обавезе.“  

 

Одговор бр. 1:  

Прихвата се примедба заинтересованог лица. Сходно наведеном биће извршена измена 
конкурсне документације у делу који се односи на тачку 9.7.  Модела оквирног споразума.  

Питање бр. 2:  

У појашњењу конкурсне документације од 16.08.2018. године усвојили сте примдбу 
заинтересованог лица и навели да ћете избрисати део одредбе члана  5.2. Модела уговора „без обавезе 
према Добављачу“ обзиром да је овај део ништав и не производи правно дејство.  

Имајући у виду да је иста одредба садржана и у члану 8.1 Модела оквирног споразума, то 
предлажемо да исту избришете и из наведеног члана Модела оквирног споразума. 

Одговор бр. 2:  

Прихвата се примедба заинтересованог лица. Сходно наведеном биће извршена измена 
конкурсне документације у делу који се односи на тачку 8.1  Модела оквирног споразума.  
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Питање бр. 3:  

             Чланом 2.3 Модела оквирног споразума прописано је да се оквирни споразум закључује за 
период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања. 
Чланом 4.4. је прописано да појединачни уговори важе до реализације укупно уговорених количина. 
             Конкурсном документацијом је дакле дефинисано трајање оквирног споразума, док је важење 
појединачних уговора закључених на основу оквирног споразума ограничено испоруком укупно 
уговорених количина. 
              Имајући у виду наведено, а како би се у пракси избегле недоумице у погледу валидности 
појединачних уговора закључених на основу оквирних споразума, односно недоумице у погледу испоруке 
робе по овим уговорима, молимо Вас за следеће појашњење: 
Да ли цитиране одредбе оквирног споразума значе да здравствена установа 2020. године може да 
захтева испоруку неиспоручених количина по уговору закљученом на основу оквирног споразума из 2018. 
године? 

Одговор бр. 3:  

У складу са чланом 40. Закона о јавним набавкама, уговори о јавној набавци који се 
закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног 
споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу оквирног споразума не 
мора подударати са трајањем тог оквирног спореазума, већ по потреби може трајати краће или 
дуже. 

Појединачне уговоре за лекове који су предмет ове јавне набавке, на основу оквирних 
споразума, закључују непосредно здравствене установе са добављачима, на количине које су им 
потребне, узимајући у обзир динамику испоруке, период трајања оквирног споразума и 
расположива финансијска средства.  

Као што је дефинисано изменама конкурсне документације за предметну јавну набавку, 
Моделом уговора је дефинисано да ће обавезе које доспевају у наредној години бити 
реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској 
години у складу са Законом којим се уређује буџетски систем, односно Законом којим се урађује 
здравствена заштита.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 
 
 

_____________________ 
Ана Милијић 

 
_____________________ 

Љиљана Марковић 
 

______________________ 
Марија Атанасијевић 

 


