Република Србија
ВЛАДА
Канцеларија за сарадњу
с медијима
Бр.404-00-7/2017-05
06. 04. 2017. године
Немањина 11
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности
- интернет подршкаредни број 1/2017
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 04. априла
2017. године у 16:01 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Сугеришемо Наручиоцу да у члану 12. Модела уговора избрише став 2. и став 3.
који се односе на „накнаду штете“, с обзиром да је у члану 5. Модела уговора Наручилац
примењен члан 61. став 7. Закона о јавним набавкама и тиме искључена могућност
уговарања одредбе Уговора којом се одређује накнада штете, односно члана 12. став 2. и
став 3. Модела уговора је у супротности са чланом 265. тачка 3. и са чланом 25. тачка 1.
Закона о облигационим односима. Такође молимо да избришете реченице у члану 13.
став 3. које гласе: „Плаћање обавеза које доспевају у 2018. години биће вршено највише
до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2018. години. У супротном
Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања
обавеза од стране Наручиоца.“, чиме би се заштитио и интерес понуђача, односно
испоштовао би се члан 11. Закон о облигационим односима, који гласи: „Стране у
облигационом односу су равноправне“.
1. Одговор Комисије:
У члану 5. Модела уговора примењен је члан 61. став 5. Закона о јавним набавкама
а чланом 12. Модела уговора прецизирано је када Наручилац има право наплате
средстава обезбеђења за добро извршење послова из члана 5. Модела уговора. Члан 12.
Модела уговора је у складу са чланом 265. тачка 3 и чланом 25. тачка 1. Закона о

облигационим односима зато што је обезбеђивање континуиране интернет везе у
Одељење за интернет Канцеларије за сарадњу с медијима, које уређује интернет
страницу Владе Републике Србије, од изузетне важности. У техничкој спецификацији је
напоменуто да је неопходно да интернет веза има функционални бекап линк и то по
другом медијуму преноса, што значи да уколико примарни оптички линк има техничких
проблема интернет саобраћај се преусмерава на други медијум, бакарну парицу или
wireless преко секударних уређаја. Ово је тражено баш због важности континуираног
приступа интернету. Наручилац користи заштићени интернет протокол за приступ
заштићеном серверу Владе Републике Србије где служба користи CMS систем који се
налази на заштићеном серверу дата центра Управе за заједничке послове републичких
органа, такође у својим просторијама користимо мејл сервер који представља део нашег
информационог система, с тога је неопходно да интернет буде стално доступан јер рад
комплетне службе директно зависи од функционисања интернет везе.
У члану 13. став 3. Модела уговора примењен је члан 7. Уредбе о критеријумима
за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за
закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више
година а у вези са чланом 54. Закона о буџетском систему којим је одређено да обавезе
које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава и
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање морају одговарати
апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години. Чланом 13. став
3. Модела уговора не доводи у неравноправан положај Добављачаи и ускладу је са
чланом 11. Закона о облигационим односима.
Комисија за јавну набавка је става да члан 12. и члан 13. Модела уговора из
Конкурсне документације остају без измене.

Комисија за јавну набавку
- Ненад Ждраљевић, председник Комисије
- Сања Грубишић, члан Комисије
- Весна Обрадовић, члан Комисије
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

