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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
У конкурсној документацији за јавну набавку добара , ЈН-2- природни гас која је 
објављена на Порталу јавних набавки дана 11. 02. 2016. године, врше се 
следеће измене: 
 

1. 

 

  У тачки 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И 
ДРУГИ ЗАХТЕВИ, на стр. 4. конкурсне документације, мења се табела, и гласи: 
 

Подаци о планираној потрошњи гаса за 2016/2017. годину 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

У тачки 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

у подтачки  5.16 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ ( на страни 16. 
конкурсне документације), евидентирају се две измене: 

Период 2016/2017 Количина ( См3) 

Април 17000 

Мај 4000 

Јун 3000 

Јул 2800 

Август 2800 

Септембар 3000 

Октобар 13000 

Новембар 18000 

Децембар 25000 

Јануар 2017 28000 

Фебруар 2017 25000 

Март 2017 23000 

УКУПНО: 164.600 



а) код начина плаћања мења се став други који гласи: „Рок плаћања се рачуна 
од дана службеног пријема исправне фактуре“. Уместо тога уписује се: „Рок 
плаћања се рачуна од датума промета“ 
 
б) Код услова плаћања  мења се став први, и гласи: „Рок за плаћање 
уговорене цене не може бити краћи од 15 дана од датума промета, нити дужи 
од 45 дана од датума промета“. 
 

 

3. 
 
Образац бр. 4 на страни 29. конкурсне документације „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 
ЦЕНЕ“ допуњује се колонама 3. и 4. које гласе. 
 

3. Цена приступа и коришћења 
транспортног и диструбутивног 
система природног гаса 

 

4. Напомена снабдевача 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. 
 
У  МОДЕЛУ УГОВОРА, врше се следеће измене: 
 
а)  на страни 36. конкурсне документације, у члану 12. став 1. мења се и гласи: 
Цена гаса утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за место испоруке, а за прерачун у 
динаре користиће се  одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије 
на дан промета. 
 
б) на страни 38. конкурсне документације,у члану 14. став 3. мења се и гласи: 
Купац је обавезан да преузети гас плати у року  од _____ дана од датума 
промета.*(преузети рок плаћања из обрасца понуде) 

 
ц) на страни 39. конкурсне документације, У члану 15. испред става првог 
додаје се реченица која гласи: 
Наручилац ће доставити  инструменте обезбеђења плаћања, у складу са 
прилогом који ће доставити снабдевач у конкурсној документацији. 
 
 

 

Прилог: 
 
а) измењена страна 29 конкурсне документације( образац структуре цене) 
 
б) измењена страна 36,  38, и 39 . конкурсне документације ( у оквиру прилога 
бр. 7 модел уговора) 
 

 

 

 

 

 

 

    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАРУЧИОЦА 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
           

 



ОБРАЗАЦ БРОЈ  4. 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

              

Ред. 
бр. 

Назив добра Јединица 
 мере 

укупна 
количина 

Цена без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

1. Енергент-
ПРИРОДНИ ГАС 

 
Sm3 

 

164.600 
  

 

2. Капацитет Sm3/дан/година  
 

 

3. 
 

Цена приступа и коришћења 
транспортног и диструбутивног 
система природног гаса 

 
 

4. 
 

Напомена снабдевача 
 
 

 
 

Вредност понуде без ПДВ-а  
 

Вредност понуде са ПДВ-ом  
 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
колона 5 - уписује се цена добра по јед. мере, без ПДВ-а ; 
колона 6 - уписује се цена добра по јед. мере, са ПДВ-ом,; 
Sm3 = значи „сведени метри кубни“ 
На крају исказати вредност понуде без ПДВ-а, и вредност понуде са ПДВ-ом за укупну 
количину 
 
Место и датум Давалац изјаве 
 
 
У _______________________ дана ________2016.г. 
     

 
Структуру цене  дао: 

М.П__________________________ 
       потпис овлашћеног лица понуђача 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама 
обрасца структуре цене. 
Уколико група понуђача подносе заједничку понуду, Образац попуњава понуђач, члан 
групе – носилац посла, односно његово овлашћено лице 
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стандардним условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса 
утврђену за обрачунски период. 
 
МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН 

 
 

Члан 8. 
 Количина испорученог гаса се утврђује мерењем протекле запремине, 
састава, квалитета, температуре гаса и атмосферског притиска на уговореном 
месту испоруке, а доња топлотна вредност се утврђује анализом узорака 
узетих на утврђеном месту узорковања. 
 Количина испорученог гаса изражава се у Sm3. 
 
 

Члан 9. 
 Уговорне стране су сагласне да се утврђивање испоручених количина 
гаса врши на месту испоруке најмање једном месечно, за гас испоручен у току 
претходног месеца, као и при промени цене гаса или при евентуалној промени 
услова испоруке у складу са Уговором, Законом и прописима донетим на 
основу Закона. 
 

Члан 10. 
 Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у 
складу са Правилима. 
 У случају када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање 
било непотпуно, као и у другим случајевима утврђеним Уредбом, невалидни 
мерни подаци се коригују на основу процене количина у складу са Правилима. 
 У случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период 
извршити привремени обрачун и фактурисати потрошњу гаса на основу 
планираних количина Купца, без очитавања потрошње гаса, при чему се  код 
првог наредног очитавања врши корекција према стварно утрошеним  
количинама. 
 

Члан 11. 
 Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу 
исправности мерног уређаја у складу са Правилима, уколико посумњају у 
његову исправност, при чему трошкове ванредне контроле сноси уговорна 
страна за коју се ванредном контролом установи да није била у праву.  
 Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција 
обрачуна утрошених количина гаса врши се у складу са Правилима.  
 

  
ЦЕНЕ 

Члан 12.    
 

 Цена гаса утврђује се у УСД/1.000 Sm3 за место испоруке, а за прерачун 
у динаре користиће се  одговарајући средњи девизни курс Народне банке 
Србије на дан промета. 
   На уговорену цену гаса се зарачунавају трошкови коришћења 
транспорта и дистрибуције гаса . 
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дневна потрошња се израчунава тако што се највећи количник испоручених 
месечних количина у претходној календарској години и броја дана у том 
месецу, помножи са одговарајућим коефицијентом месечне неравномерности 
Км. 
 Вредности коефицијента месечне неравномерности Км су: 
1) Км1=1,35 за место испоруке из групе "Неравномерна потрошња"; 
2) Км2=1,20 за место испоруке из групе "Равномерна потрошња" и 
"Ванвршна потрошња". 
 Максимална дневна потрошња за ново место испоруке, као и за место 
испоруке које током претходне календарске године није имало потрошњу 
природног гаса, утврђује се према уговореној максималној дневној потрошњи 
природног гаса. 
 Максимална дневна потрошња за постојеће место испоруке које је 
активирано у току претходне календарске године и које није имало потрошњу 
природног гаса у току 12 узастопних месеци, утврђује се према уговореној 
максималној дневној потрошњи природног гаса. 
 Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју 
обрачунских периода. 

Члан 13. 
 Снабдевач се обавезује да о промени услова продаје обавести Купца у 
разумном року пре примене измењених услова продаје, изузев у случају 
давања Купцу повољнијих услова продаје, при чему се обавештењем сматра и 
објављивање информације преко средстава јавног информисања. 
 
ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 14. 
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 _____ дана од датума 
промета.*(преузети рок плаћања из обрасца понуде) 

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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ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА  
 

Члан 15. 
 Наручилац ће доставити  инструменте обезбеђења плаћања, у складу са 
прилогом који ће доставити снабдевач у конкурсној документацији. 

Снабдевач,  најкасније у року од 10 дана од дана потписивања уговора, 
предаје Наручиоцу у депозит безусловну, неопозиву, наплативу по првом 
позиву,  регистровану бланко соло меницу серије _______________ са 
меничним овлашћењем на износ од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је тридесет дана дужи од дана окончања реализације 
уговора, која представља средство финансијског обезбеђења и којом се 
гарантује добро извршење посла, односно испуњење свих  уговорних обавеза. 

Истовремено, са предајом менице и меничног овлашћења из става 1. 
овог члана, Снабдевач се обавезује да Наручиоцу преда и копију картона са 
депонованим потписом овлашћеног лица Снабдевача, овереног код пословне 
банке и копију захтева/Потврду пословне банке да је достављена меница 
заведена у Регистар меница и овалашћења Народне банке Србије. 
 
НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА 

Члан 16. 
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и 

тиме проузрокује штету другој уговорној страни, дужна је да штету надокнади.  

 
Члан 17. 

Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Снабдевач има право да 
обустави даљу испоруку гаса у складу са Уредбом и прописима донетим у 
складу са Законом. 
Обуставом испоруке из става 1. овог члана, не престаје Уговор, а у периоду 
обуставе испоруке, Купац има обавезе које се односе на приступ систему у 
зависности од уговорених услова испоруке гаса. 
У случају обуставе испоруке гаса сходно ставу 1. овог члана, објекат Купца ће 
бити 
искључен са система под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и 
прописима донетим на основу Закона 
Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и дужан 
је да их плати у складу са издатим задужењем Снабдевача. 
 

Члан 18. 
У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да поред 
главнице 
плати Снабдевачу и камату у висини законске затезне камате у складу са 
достављеним обрачуном Снабдевача у року од 8 (осам) дана од дана 
испостављања истог. 
Плаћање се урачунава према реду доспевања рачуна на наплату. Уколико 
Купац поред главнице дугује и трошкове и камате, прво се отплаћују трошкови, 
затим камате и најзад главница. 
Камата се обрачунава на износ дуга од датума доспећа рачуна на наплату до 
данаисплате, и то по стопи утврђеној законом. 
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