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ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА“ 

ШАРПЛАНИНСКА 28,  

21000 НОВИ САД 

 
Предмет:  Додатна појашњења за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара 

ЈНОП бр.6/2018 – природни гас. 
 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 17.5.2018. године, 
које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку бр. 6/2018 
– природни гас. 

  

Питања: 

У вашем одговору од 07.05.2018.год. на наше питање и препоруке измене КД од 03.05.2018.год. 
показали сте елементарно непознавање материје и тржишта природног гаса у нашој земљи, и за коју 
област сте расписали јавну набавку. 
Ваша тврдња да сваки снабдевач који има лиценцу за снабдевање природним гасом може да се 
обрати неком Оператору дистрибутивног система за приступ његовом систему и са њиме закључи 
уговор о приступу није тачна. У пракси то изгледа овако: тек када неки снабдевач обезбеди купца 
природног гаса на нечијој дистрибутивној мрежи или победи на тендеру за снабдевањем природним 
гасом, онда са тим крајњим купцем потписује поруџбеницу по месецима за испоруку природног гаса и 
тек онда оператору тог дистрибутивног система шаље захтев за приступ његовом дистрибутивном 
систему и оверену поруџбеницу са крајљим купцем. Тек тада је оператор тог дистрибутивног система у 
обавези да дозволи приступ његовој мрежи и са снабдевачем потпише уговор. Значи, ако немате купца 
са овереном поруџбеницом за испоруку природног гаса ниједан оператор дистрибутивног система у 
Србији вам неће дозволити приступ његовој мрежи ако му поднесете захтев. Из наведених аргумената 
је јасно да сте увођењем тог додатног услова учинили кршење Закона о јавним набавкама у члану 
10,11 и 12 тако што сте на перфидан начин ограничили конкуренцију и фаворизовали једног понуђача 
са којим ниједан снабдевач у Србији нема закључен уговор о приступу његовом дистрибутивном 
систему. 
Ви добро знате да смо на предходној јавној набавци природног гаса за вашу школу која је поништена, 
били повољнији од понуђача кога фаворизујете за око 1.000.000 динара. 
Није тачна ни ваша тврдња да лиценцирани снабдевач тек када постане корисник неког 
дистрибутивног система стиче право да учествује као равноправни понуђач код наручиоца који је на 
мрежи тог дистрибутера. Тиме сте поново показали незнање и непознавање процедура за 
учествовање на јавним набавкама. Истина је следећа: сваки лиценцирани снабдевач који има 
обезбеђене количине природног гаса које захтева наручилац ИМА ПРАВО да учествује на јавним 
набавкама као равноправни понуђач БЕЗ ОБЗИРА да ли има уговор о приступу са оператором 
дистрибутивног система на који је крајњи купац повезан. 
У праву сте да сваки понуђач има право да захтева додатне услове али они не смеју бити у 
супротности са Законом о јавним набавкама и другим прописима као што је ваш. 
 
До сада смо учествовали на великом броју јавних набавки школа, домова здравља, болница... и ни 
једна установа није имала такав додатни услов да понуђач МОРА имати закључен уговор са 
Оператором дистрибутивног система на чију мрежу је купац повезан. Ви сте први измислили тај услов 
да бисте директно онемогућили конкуренцију и фаворизовали једног понуђача. 
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Из наведеног је јасно да је ваш услов супротан Закону о јавним набавкама члан 10-12 и зато га треба 
избрисати из конкурсне документације јер тиме флагрантно кршите начело обезбеђивања 
конкуренције и директно фаворизујете једног понуђача. 
Што се тиче средстава обезбеђења за добро извршење посла или озбиљност понуде, требало би да 
знате да према Закону о буџету сви корисници буџетских средстава су у обавези да у јавним 
набавкама траже средства обезбеђења - менице. Ви то наравно нисте тражили у конкурсној 
документацији зато што добро знате да је ваш садашњи снабдевач и понуђач у блокади код пословних 
банака па из тог разлога не може регистровати менице. Требало би да проверите јавне набавке других 
понуђача који су корисници буџетских средстава и уверите се да сви у конкурсној документацији 
захтевају средство обезбеђења. 
Зато инсистирамо да измените конкурсну документацију тако што ћете тражити средства обезбеђења 
за озбиљност понуде и добро извршење посла. На тај начин ви штитите своје интересе на најбољи 
начин, а не како наводите, додатним условима који су у супротности са законом. 
 

Oдговори: 
 
Поштовани, хвала Вам на вашем интересовању за јавну набавку у отвореном поступку, набавка 
добара ЈНОП бр.6/2018 – природни гас. 

Наручилац посла наравно има законску обавезу да у законском року одговори на постављена питања 
заинтересованих лица, па ће тако и овог пута поступити. Мада из постављеног "питања" Наручилац 
види само обраћање заинтеросаваног лица у смислу да цитирамо један део "елементарно 
непознавање материје", или да поново цитирамо "поново показали незнање и непознавање 
процедура за учествовање на јавним набавкама" итд, итд. Наручилац није овде да би кометарисао 
или доказивао било шта заинтересованим лицима, али је ту да ради и спроводи Закон о јавним 
набавкама у сваком смислу наведеног Закона о ЈН. Да поновимо Наручилац ради по Закону о ЈН, и 
тачно зна шта може а шта мора да тражи од потенцијалних понуђача. Додатне услове расписује илити 
тражи САМО Наручилац и ни у ком случају то не тражи понуђач (као што је наведено у питању 
заинтересованог лица да поново  цитирамо један део "У праву сте да сваки понуђач има право да 
захтева додатне услове"), толико о томе да је Наручилац показао елементарно непознавање 
процедуре о јавним набавкама. Поједине тврдње које је су изнете у постављеном питању су непознате 
Наручиоцу, те Наручилац сматра да су додатни услови које смо одредили у конкурсној документацији у 
складу са Законом о ЈН, те да нису фаворизовали било кога нити смо тиме "флагрантно кршитли 
начело обезбеђивања конкуренције". Закон о ЈН је веома јасан када се пише и спомињу средства 
финансијског обезбеђења и када су Наручиоци у обавези да иста траже. 

Из свега наведеног Наручилац остаје при својим захтевима. 

 

С поштовањем, 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН бр. 6/2018 

 


