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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 3.5.2018. године, 
које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку бр. 6/2018 
– природни гас. 

  

Питања: 

У конкурсној документацији за јавну набавку бр.6/2018 набавка добара-природни гас објављеном на 
порталу Јавних набавки 23.04.2018.год. на стр 12/34 у тачки 6) Образац за оцену испуњености услова 
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, под 
редним бројем 6 навели сте следећи додатни услов који мора да испуни сваки понуђач: " Ако 
снабдевач гаса није у саставу истог правног лица које обавља и делатност: дистрибуција и управљање 
дистрибутивним системом (ОДС) потребно је доставити и „Уговор о приступу дистрибутивном систему“ 
са Оператором дистрибутивног система Нови Сад Гас-а, на чији систем су прикључени објекти 
Наручиоца." 
 
Као добри и савесни домаћин што је пракса већина школа у Републици Србији зашто не тражите  
гаранцију у вредности од 5% процењене вредности јавне набевке за добро извршење посла као и  
менице у виду обезбеђења истог. Зашто не тражите 2% од вредности посла на име озбиљности 
понуде и менице као гаранцију за исту. На овај начин обезбеђујете да се јаве само озбиљни понуђачи. 
Уместо наведеног, уводите услов који је супротан Закону о јавним набавкама члану број 10-12: 
 
Начело обезбеђивања конкуренције Члан10. Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући 
што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може 
онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и 
критеријума. 
Начело транспарентности поступка јавне набавке Члан 11. Наручилац је дужан да обезбеди јавност и 
транспарентност поступка јавне набавке поштујући, али не ограничавајући се само на обавезе из овог 
закона. 
 
Начело једнакости понуђача Члан12. Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке 
обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац не може да одређује услове који би значили 
националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити 
дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач. 
 
Наиме увели сте за понуђаче следећи услов: Да има приступ дистрибутивном систему са Оператором 
дистрибутивног система ДП Нови Сад-Гас. Што је дискиминиторски услов из више разлога: 
Приступ дистрибутвном систему ДП Нови Сад гас имају сви носиоци лиценце за снабевање која је 
предмет ваших услова под тачком 4. Како се Уговор о приступу систему закључује под истим условима 
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за све снабдеваче онај ко добије поменуту јавну набавку ће сагласно Закону о енергетици и 
Правилима о раду оператора дистрибутивног система закључити Уговор о дистрибуцији (поменута 
правила поглавље 7). Навдени услов је против законит и направљен је са једним циљем и то 
фаворизовања само једног понуђача чиме се губи могућност да у недостатку конкуренције под 
повољнијим условима набавите природни гас, односно чини се директна штета буџету школе. 
Логично би било да тражите да снабдевачи имају закључене Уговоре о снабдевању природним гасом, 
имајући у виду да je то основни услов да би неко могао да Вам испоручеује природни гас. 
Закључујемо, нисте тражили да понуђачи имају обезебеђене количине гаса, нисте тражили менице за 
озбиљност понуде и за добро извршење посла уместо овога тражите Уговор о приступу систему који 
према закону за Ваше место испоруке може имати тренутно само ДП Нови Сад-Гас. Након завршетка 
тендера по истим условима и по регулисаним ценама ће се закључити Уговор о приступу систему са 
новим снабдевачем. 
 
Уосталом зато сте у конкурсној документацији на страни 31 и захтевали оверену и потписану ИЗЈАВУ 
понуђача о поштовању обавеза из члана 299 став 3. Закона о енергетици којом понуђач гарантује да 
ће по закључењу уговора о снабдевању природним гасом са вама а најкасније три дана пре 
отпочињања периода снабдевања, закључити и наручиоцу доставити Уговор о приступу систему  са 
оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен. 
 
На тај начин онемогућавате предузећа која имају Лиценцу за снабдевање природним гасом, и чија је 
основна делатност управо снабдевање природним гасом, да учествују у вашој јавној набавци. Тај 
услов директно значи да ваши понуђачи могу бити једино предузећа која се осим снабдевањем баве и 
дистрибуцијом односно која су оператори дистрибутивног система. 
 
На који начин једно правно лице које се бави само снабдевањем природним гасом крајњих потрошача 
може да буде у саставу другог правног лица када је оно независан привредни субјекат и за ту 
делатност има лиценцу издату од Агенције за енергетику Републике Србије. 
 
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. 
 
Верујемо да све ово није плод случајности те да неће имати потребе да покренемо поступак Заштите 
права јер ће исти имати и финансијске последице на Вас. 
 

Oдговори: 
 
Наиме, наручилац посла није ничим ограничио конкуренцију нити је дискриминаторски однос ако 
наручилац штити своје интересе тиме што у поступку јавне набавке захтева као додатни услов тражи 
доказ о уговореном односу са Оператором дистрибутивног система који је једини транспортер робе 
(природног гаса) чији је он наручилац. 

Сваки апсолутно сваки лиценцирани снабдевач може да поднесе захтев било ком  „Оператору 
дистрибутивног система“  у Србији, за приступ његовом систему (у преводу то значи да може да 
транспортује робу а после и да тргује на његовом систему) и ниједан оператор дистрибутивног система 
у Србији,  неће и не сме да одбије новог снабдевача под условом да је овај у стању да  испуни 
одређене комерцијалне услове које захтева оператор дистрибутивног система код кога је поднет 
захтев.  
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Наручилац има пуно право да у складу са Законом о јавним набавкама, Закону о енергетици, 
Правилима о раду дистрибутивнг система, Правилима о промени снабдевача, Уредби о испоруци гаса  
и другим позитивним прописима да тражите као додатни услов: 

 Доказ да је предметни лиценцирани снабдевач постао „корисник дистрибутивног система“ јер је тиме 
стекао право да учестује као равноправан понуђач. Статус „корисника система“ се стиче управо 
Уговором о приступу систему са ОДС-ом. Сви апсолутно сви Оператери (ОДС) у Србији имају 
идентичне уговоре и све је врло јавно и транспарентно. Дистрибуција и управљање дистрибутивним 
системом (односно ОДС) у даљем тексту оператор је енергетска делатност од општег јавног интереса 
и има регулисане цене које регулише Агенција за енергетику Републике Србије. 

Што се тиче примедбе на „Правила о раду дистрибутивног система природмног гаса Нови Сад Гас-а и 
„Уговора о приступу дистрибутивном систему“ који је саставни део предметних правила, Агенција за 
енергетику Републике Србије је свим операторима у Србији дала сагласност на правила и ту нема 
дилеме. Сви су у обавези да их поштују и примењују. 

Што се тиче гаранција снабдевача одговор је следећи: 

-          Снабдевач гаса унапред доставља робу у целости на основу уговорених количина на месечном 
и годишњем нивоу и не треба да тражи гаранцију ни менице ни од једног буџетског корисника јер: 

-          Буџетски корисник: Град Нови Сад, Извршно Веће Војводине, Влада Републике Србије- ресорна 
министарства, Војска Србије и др. где се убрајају многи: школе, предшколске установе, домови, 
факултети, полиција, домови здравља, болнице и др.  НЕ ДОСТАВЉА И НЕ ДАЈЕ НИКОМ МЕНИЦЕ 
ГРАДА, ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ као власник или носилац управљања поменутих објеката на чији 
систем су прикључени објекти 

-          Исто тако због свега наведеног снабдевач гаса не доставља гаранције у виду меница за 
достављање робе односно гаса,те је тиме сасвим сигурно обезбеђен једнак положај свим понуђачима. 

Из свега наведеног Наручилац остаје при својим захтевима. 

 

С поштовањем, 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН бр. 6/2018 

 


