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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Набавка природног гаса за период од 12 месеци, број јавне набавке: 404-1-
112/19-23 
 
 

 
Дана 25.06.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Набавка природног гаса за период од 12 месеци, 
број јавне набавке: 404-1-112/19-23, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
 
 Питања: 
   
 „У циљу припреме понуде за учешће на тендеру бр. 404-1-112/19-23 (јавна набавка 
природног гаса за период од 12 месеци), молимо за појашњење Конкурсне документације тј. измена 
и допуна објављених на Порталу јавних набавки 20.06.2019. године. 

 У Прилогу 1. Списак здравствених установа за које се спроводи јавна набавка са подацима о 
оквирној количини природног гаса, на новој, додатој страни „Подаци о месту испоруке“ уочене су 
следеће неправилности: 

1. 

 У оквиру Партије 1 – природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Сомбор, капацитет за ЗУ Завод за јавно здравље Сомбор, место испоруке 474, износи 1.495.519 
Sm³/дан/год, док планирана годишња количина износи 17.750 Sm³. 

 У оквиру Партије 3 – природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Сремска Митровица, капацитет за ЗУ Специјална болница за неуролошка и посттрауматска 
стања - Стари Сланкамен, место испоруке "Др Боривоје Гњатић" Ст:Сланкамен, 0009162, износи 
33.745,19 Sm³/дан/год, док планирана годишња количина износи 7.224 Sm³. 

 У оквиру Партије 6 – природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Панчево, капацитет за ЗУ Дом здравља Ковин, места испоруке: Здравствена станица Гај 40, 
Дубовац 41, Делиблато 292, Баваниште 293, Мраморак 306, Скореновац 320 и Плочица 326, 
износи 78.120 Sm³/дан/год, док планирана годишња количина износи 58.665 Sm³. 

 У оквиру Партије 7 – природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале Нови 
Сад, капацитет за ЗУ Клинички центар Војводине, Нови Сад, место испоруке 1486, износи 
317.060 Sm³/дан/год, док планирана годишња количина износи 390.000 Sm³. 

 У оквиру Партије 8 – природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Шабац, капацитет за ЗУ Специјална болница за рехабилитацију - Бања Ковиљача, место 
испоруке Специјална болница за рехабилитацију - Бања Ковиљача, износи 608.487 Sm³/дан/год, 
док планирана годишња количина износи 701.910 Sm³. 

 У оквиру Партије 15 – природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Ниш, капацитет за ЗУ Клинички центар Ниш, место испоруке није наведено, износи 325.673 
Sm³/дан/год, док планирана годишња количина износи 2.400.000 Sm³. 
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У складу са поглављем VI. Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију 
природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 105/16, 29/17) тарифни елемент „капацитет“ се утврђује 
на следећи начин: 

„Тарифни елемент "капацитет" се утврђује на основу максималних дневних потрошњи на местима 
испоруке.  

Максимална дневна потрошња за место испоруке са аутоматским бележењем испоручених дневних 
количина природног гаса на мерном уређају, утврђује се на основу остварених дневних потрошњи из 
претходне календарске године.  

За место испоруке код којег не постоји могућност аутоматског бележења испоручених дневних 
количина природног гаса на мерном уређају, максимална 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 К1“ и „Неравномерна потрошња 
К2“;  

2) Км2=1,20 за место испоруке из групе „Равномерна потрошња К1“, „Равномерна потрошња К2“, 
„Ванвршна потрошња К1“ и „Ванвршна потрошња К2“.  

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.  

Mаксимална дневна потрошња се исказује у m3 /дан/година и заокружује се на цео број.“ 

Сматрамо да је неопходно извршити корекцију наведених капацитета, као и проверу и исправку свих 
осталих који нису обрачунати у складу са Методологијом за одређивање цене приступа систему за 
дистрибуцију природног гаса.“ 

2. 

 
 У оквиру Партије 7 – природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале Нови 

Сад, ЗУ Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица,  Институт за плућне болести 
Војводине, Сремска Каменица и Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска 
Каменица имају заједничко место испоруке Институт Ср.Каменица 307 за које ЈП Србијагас има 
закључен Уговор о снабдевању природним гасом са купцем Институт Сремска Каменица. 

 
Сматрамо да је неопходно извршити корекцију по принципу „једно место испоруке – један купац“ 
односно „један купац – више места испоруке“, из чега произилази да се једно место испоруке не може 
делити између два или више крајњих купаца. 
 

3. 
 
 

 У оквиру Партије 5 – природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Кикинда, ЗУ Дом здравља Кикинда, у колони група места испоруке ДОМ ЗДРАВЉА IV РЕОН G-I, 
Краља Петра Првог 106., Кикинда, 1017258Д, II-III РЕОН ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА, Светосавска 
53., 1012530Д и ДОМ ЗДРАВЉА ШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР G-1, Краља Петра Првог 79.,1011551Д 
унета је ознака МП. 
 

С обзиром да наведена места испоруке припадају групи „Неравномерна потрошња“ сматрамо да је 
неопходно извршити корекцију тако да уместо ознаке „МП“ стоји „НП“. 
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4. 
 

 У оквиру Партије 6 – природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Панчево, ЗУ Општа болница Панчево, два пута је унето исто место испоруке. 

 
Неопходно је за друго место испоруке унети следеће податке: 
Милоша Требињца 11 
Општа болница Панчево 
0264328Д 
Категорија I 
Група НП 
Капацитет 6.296. 
 
 
 Уколико се уваже наше сугестије, све корекције које се буду извршиле у Конкурсној  
документацији  потребно је унети и у Модел уговора. 
 
 Одговори: 

 У Прилогу бр. 2 - Образац 4.1. Понуде са структуром цене и упутством за попуњавање 
предвиђено је да понуђач упише цену за тарифе: природни гас, енергент (МП,НП) и капацитет 
(МП,НП).  

 Трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса обрачунавају се у складу са 
важећим ценовником Оператора система по регулисаним ценама и посебно исказују по тарифама: 

„енергент“  / дин Sm3 / и 
“капацитет” / 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 на месту испоруке 
у претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и категорије. 

 Будући да су цене за тарифе енергент и капацитет регулисане цене (Одлуком о утврђивању 
Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Службени 
гласник РС“, бр. 93/12,123/102, 5/14, 116/14, 30/15, 62/16, 111/17, 4/19) и Одлуком о утврђивању 
Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службени 
гласник РС“, бр. 105/16, 29/17 Агенције за енергетику) понуђачи не могу слободно да формирају 
цене за наведене тарифе у поступку јавне набавке већ се исте одређују у складу са наведеним 
методологијама.  

 Имајући у виду наведено као и чињеницу да је за одређивање тарифног елемента 
„капацитет“ потребан прецизан податак о максималној дневној потрошњи на местима испоруке, 
Наручилац врши измену конкурсне документације на следећи начин: 

1. Мења се Прилог бр. 2 КД Образац 4.1. Понуде са структуром цене и упутством за 
попуњавање тако што се брише тарифа енергент (МП, НП)  и тарифа капацитет (МП, НП)  те 
је понуђач у обавези да понуди цену за тарифу „природни гас“.   
Из упутства за попуњавање наведеног обрасца брише се реченица „за тарифе капацитет 
(дан/Sm3/дан/год) и енергент (дан/ Sm3), потребно је унети по партијама  јединичне цене без 
ПДВ-а и са ПДВ –ом, посебно за малу потрошњу (МП) и неравномерну потрошњу (НП)“.         

2. Мења се Упутство понуђачима како да сачине понуду стр.10/43КД, тако што се из тачке 3. 
Цена у понуди брише подтачка 3.3. Понуђач у понуди уноси и цену за „енергент“  (дин/Sm3) и 
“капацитет” (дин/Sm3 /дан/година/) без и са урачунатим ПДВ-ом.  

3. Цене за тарифе енергент и капацитет биће наведене у уговору приликом закључења уговора 
између Снабдевача и Купца у складу са подацима о мерном месту које ће Купац (здравствена 
установа) доставити Снабдевачу. Имајући у виду наведено мења се Модел уговора тако што 
се у оквиру члана 4. испод става 2. додаје нови став који гласи: „Купац се обавезује да 
приликом закључења уговора достави Снабдевачу све потребне податке о месту испоруке.“ 

https://www.aers.rs/FILES/Metodologije/2012-09-26%20Metodologija_transport_GAS%20SG%2093-12.pdf
https://www.aers.rs/FILES/Metodologije/2012-09-26%20Metodologija_transport_GAS%20SG%2093-12.pdf
https://www.aers.rs/FILES/Metodologije/2012-09-26%20Metodologija_transport_GAS%20SG%2093-12.pdf
https://www.aers.rs/FILES/Metodologije/2016-12-26%20MetodologijaDistrPG%20SG%20105-16.pdf
https://www.aers.rs/FILES/Metodologije/2016-12-26%20MetodologijaDistrPG%20SG%20105-16.pdf
https://www.aers.rs/FILES/Metodologije/2016-12-26%20MetodologijaDistrPG%20SG%20105-16.pdf
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4. Мења се Прилог бр. 1 КД - Списак здравствених установа за које се спроводи јавна набавка са 
подацима о оквирној количини природног гаса тако што се у табели подаци о месту испоруке 
бришу колоне „категорија МИ“, „група МИ“ и  „Капацитет (Sm³/дан/год)“. 
У оквиру партије 6 - природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Панчево мењају се подаци о другом мерном месту у оквиру Опште болнице Панчево тако да 
сада у колони „Назив/шифра МИ“ стоји: Милоша Требињца 11/ Општа болница Панчево / 
0264328Д. 
У оквиру пратије 15 - природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Ниш, за ЗУ Клинички центар Ниш  у колони „Назив/шифра МИ“ додаје се назив места 
испоруке: Клинички центар Ниш - ЛЕТО.  
У оквиру партије 7 - природни гас за потребе здравствених установа са подручја Филијале 
Нови Сад, уговор о купопродаји природног гаса за потребе Института за онкологију Војводине, 
Сремска Каменица,  Института за плућне болести Војводине, Сремска Каменица и Института 
за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, закључиће Установа заједничких 
послова института Сремска Каменица.  

 

 Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације, прилога 1 и 
прилога 2 са наведеним изменама. 

                                   

                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 
 
 
 
 

59019.51/4 
 


