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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
УСЛУГА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ЛИЦЕНЦЕ ЗА 

ПРОГРАМСКО ОКРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ СОФТВЕРА, ЈН БРОЈ 130/19 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15), Наручилац одговара на захтев за појашњењем Конкурсне документације у поступку јавне 
набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума: Лиценце за програмско 
окружење за развој софтвера, ЈН број 130/19, на начин како следи:  

 
ПИТАЊЕ: 
Моделом уговора је дефинисано следеће:  
Члан 9. 
Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог 
Уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 
10% уговорене вредности овог Уговора. 

 

Поред тога, чланом 10. је дефинисано: 
У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала 
достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања 
уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини 
од 10% укупно уговорене вредности овог Уговора. 
Молимо вас да појасните да ли је реч о две независне уговорне казне, односно за прекорачење 
рока се наплаћује максимално 10%, а у случају да казна достигне наведених 10%, Наручилац може 
раскинути уговор и наплатити додатну казну за неиспуњавање уговорних обавеза у висини од 
додатних 10% или је максимална укупна казна у висини 10% вредности уговора. 
Такође, молимо вас да потврдите да се потенцијална наплата уговорне казне од 10% за 
неиспуњавање уговорних обавеза реализује активацијом достављеног средства обезбеђења 
дефинисаног чланом 5. 
 
ОДГОВОР: 
У случају доцње, односно прекорачења рока испуњавања уговорне обавезе, Наручилац има право 
на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности уговора за сваки дан 
прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене 
вредности Уговора. 
У ситуацији неиспуњења уговорне обавезе (и у ситуацији неиспуњења уговорне обавезе при чему 
је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% укупно уговорене вредности уговора) и у 
случају одустанка од уговора од стране Добављача, Наручилац може наплатити уговорну казну у 
висини од 10% укупно уговорене вредности уговора, активирањем достављеног средства 
финансијског обезбеђења. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


