
Геронтолошки центар 
Зрењанин 
Број: 875 
Датум: 03.03.2015.     
 

 

Јавна набавка мале вредности добара 
Бр. ЈН  3 ОП/2015. 

(Предмет: Природни гас ) 
 
 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
У конкурсној документацији за јавну набавку добара , ЈН 3 ОП /2015,- природни 
гас која је објављена на Порталу јавних набавки дана 11. 02. 2015. године, 
врше се следеће измене: 
 

I. У обрасцу број 3. ПОНУДА за јавну набавку добара- природног гаса бр.ЈН ОП 
3/2015 у тачки 4. која носи назив: Предмет, цена, и остали подаци битни за 
закључење уговора, текст на страни 26 конкурсне доккументације,  у последњој 
рубрици мења се и гласи: 
 

Рок плаћања (не дужи од 45 дана од  
дана промета) 

 

 

 
II. У обрасцу бр. 7 МОДЕЛ УГОВОРА,  на страни 34. конкурсне документације, у 
поглављу фактурисање и плаћање , у члану 16. врше се следеће измене: 
а)  брише се став 2. који гласи“ Снабдевач је дужан да приликом достављања 
фактуре на фактури упише број и датум закљученог уговора о предметној 
јавној набавци. 
б) Став четврти мења се и гласи: „купац је обавезан да преузети гас плати 
плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета. 
 

 

 

Прилог: 
 
а) измењена страна 26 конкурсне документације( у оквиру прилога бр.3 Понуда) 
 
б) измењена страна 34. конкурсне документације ( у оквиру прилога бр. 7 
модел уговора) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Вредност понуде без ПДВ-а 
 

 

Износ ПДВ-а 
 

 

Вредност понуде са ПДВ-ом 
 

 

Рок плаћања ( не дужи од 45 дана од 
дaна промета) 
 

 

 
 
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потписом, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени. Уколико понуду 
подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатом члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе понуђача 
означен као носилац посла. 
Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који 
представља саставни део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, 
потписан и печатом оверен Образац Подаци о подизвођачу. 
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља 
саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и 
печатом оверен Образац Подаци о понуђачу из групе понуђача. 
 
 
У ________________ дана ________2015.г. 
 
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
    
      М.П ________________________________   
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ЦЕНЕ 

Члан 14. 
Цена природног гаса утврђује се у складу са методологијом за формирање 
цене 
природног гаса на слободном тржишту, на основу тарифа за: 
1.1. ''енергент" изражен у дин/Sm3, и 1.2. "капацитет" изражен у 
дин/Sm3/дан/година 
Тарифа за "енергент" се примењује на продату количину гаса утврђену 
мерењем на месту испоруке у обрачунском периоду. 
Тарифа за "капацитет" се примењује на максималну дневну потрошњу гаса у 
претходној години. Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где 
не постоји могућност дневног очитавања, израчунава се на основу максималне 
измерене месечне потрошње на месту испоруке. 
У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на 
основу података о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из 
Поруџбенице. На исти начин утврђује се максимална дневна потрошња гаса и 
за Купца који у претходној години није имао потрошњу гаса. 
Iзноси који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју 
обрачунских периода. 
 

Члан 15. 
Снабдевач се обавезује да о промени цена и других услова продаје 
непосредно 
обавести Купца у разумном року, а најкасније 15 (петнаест) дана пре примене 
измењених цена или услова продаје, изузев у случају снижења цена и давања 
Купцу повољнијих услова продаје. 
 
ФАКТУРIСАЊЕ I ПЛАЋАЊЕ 

Члан 16. 
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се 
датумом промета сматра последњи дан у месецу, однoсно датум ванредног 
очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке. 
Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана 
од датума промета. 
Купац је обавезан да преузети гас плати у року од 15( петнаест) дана од датума 
промета. 
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправне фактуре. 
Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са нерадним даном, рок 
плаћања се продужава до првог наредног радног дана. 
Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу 
без 
одлагањам писменим путем, у противном сматра се да је рачун прихваћен од 
стране Купца у целости. 
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 
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