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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 13.06.2019. 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).  

 
 
 Питање бр.1: 
 „У Техничкој спецификацији, на страни бр. 6 Конкурсне документације унета је Општа 
напомена која гласи: 
 
 „Понуђач је у обавези да, сходно чл. 71. став 2 Закона, обавезно поштује техничке стандарде 
приступачности особа са инвалидитетом“ 
 
 Молимо да се појасни на који начин Понуђач природног гаса треба да обезбеди да техничко 
решење буде приступачно особама са инвалидитетом.“ 
 

 

 Одговор бр.1: 

  Сходно одредби члана 71. став 2. Закона о јавним набакама Наручилац је, приликом 

одређивања техничких спецификација, дужан да пропише обавезно поштовање техничких стандарда 

приступачности за особе са инвалидитетом односно да техничко решење буде приступачно за све 

кориснике што је Наручилац и прописао у оквиру техничкке спецификације -  општа напомене на 

страни 6/43 КД. Наведена обавеза није одређена као услов за учествовање у предметном поступку 

јавне набавке нити је захтевано достављање доказа о испуњености исте.  

   

 Питање бр.2: 

 „У Упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни бр.10 Конкурсне документације, 
под 4.1. наведено је: 

 „Фактурисање испоручених количина природног гаса врши се једном месечно, у складу са 
одредбама члана 14. став 1. тачка 4. Закона о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр. 84/04, 
86/04 –исправка, 61/05, 61/07,93/12,108/13,68/14 – др.закон, 142/14, 83/15,108/16,7/17 усклађени дин 
изн., 113/17, 13/8 – ускл-дин. Изн., 30/18 и 4/19 усклђ дин.изн.) 

 Сматрамо да наведено под 4.1. треба да гласи: 

 Фактурисање испоручених количина природног гаса врши се најмање једном месечно, у 
складу са одредбама члана 14. став 1. тачка 4. Закона о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ 
бр. 84/04, 86/04 –исправка, 61/05, 61/07,93/12,108/13,68/14 – др.закон, 142/14, 83/15,108/16,7/17 
усклђени дин изн., 113/17, 13/18 – ускл-дин. Изн., 30/18 и 4/19 усклђ дин.изн.) 

 Измену треба унети и у Модел оквирног споразума (страна 31 Конкурсне документације, 
тачка 4.4), као и у Модел уговора, (страна бр. 39 Конкурсне документације, став 1 члана 3).“ 
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 Одговор бр.2: 

 Наручилац у Упутству понуђачима како да сачине понуду,  у оквиру тачке 4. – Рок и начин 
плаћања врши измену тачке 4.1 тако да сада гласи: 

 „Фактурисање испоручених количина природног гаса врши се најмање једном месечно, у 
складу са одредбама члана 14. став 1. тачка 4. Закона о порезу на додату вредност („Службени 
гласник РС“ бр.84/04,86/04 - исправка, 61/05,61/07,93/12,108/13,68/14 – др. закон,142/14,83/15,108/16, 
7/17 усклађени дин изн., 113/17, 13/8 – усклађени дин. изн., 30/18 и 4/19 усклађени дин. изн) које 
дефинишу да се датумом промета сматра датум очитавања количине испорученог гаса на 
уговореном месту испоруке.  
 

 Наручилац у Моделу оквирног споразума оквиру тачке 4. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА 
врши измену тачке 4.4. тако да сада гласи: 

 „Фактурисање испоручених количина природног гаса врши се најмање једном месечно, у 
складу са одредбама члана 14. став 1. тачка 4. Закона о порезу на додату вредност („Службени 
гласник РС“ бр.84/04,86/04 - исправка, 61/05,61/07,93/12,108/13,68/14 – др. закон,142/14,83/15,108/16, 
7/17 усклађени дин изн., 113/17, 13/8 – усклађени дин. изн., 30/18 и 4/19 усклађени дин. изн) које 
дефинишу да се датумом промета сматра датум очитавања количине испорученог гаса на 
уговореном месту испоруке.“ 

 Наручилац у Моделу уговора врши измену члана 3. став 1. тако да сада гласи: 

„Фактурисање испоручених количина природног гаса врши се најмање једном месечно, у 
складу са одредбама члана 14. став 1. тачка 4. Закона о порезу на додату вредност („Службени 
гласник РС“ бр.84/04,86/04 - исправка, 61/05,61/07,93/12,108/13,68/14 – др. закон,142/14,83/15,108/16) 
које дефинишу да се датумом промета сматра датум очитавања количине испорученог гаса на 
уговореном месту испоруке.“  

 

 Питање бр.3: 

 У  Упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни бр.10 Конкурсне документације, 

под 4.4. наведено је: 

 „Фонд плаћа испоручене количине гаса и трошкове из тачке 4.3 у име и за рачун 

здравствених установа, на основу података здравствених установа о висини доспеле обавезе по 

испостављеној фактури Снабдевача, у износу који се односи на капацитете здравствене установе 

намењене пружању уговорене здравствене заштите, за лечење осигураних лица Фонда у року од 45 

дана од дана пријема фактуре“ 

 Молимо за појашњење да ли постоји вероватноћа одступања обавезе за испоручени 

природни гас (по фактури Снабдевача) од капацитета здравствене установе намењене пружању 

здравствене заштите, као и како ће се измиривати обавезе по основу снабдевања у том случају.“ 

 Одговор бр.3: 

 Конурсном документацијом за јавну набавку природног гаса предвиђено је плаћање 

природног гаса од стране Републичког фонда за износ који се односи на капацитете здравствене 

установе намењене пружању уговорене здравствене заштите, за лечење осигураних лица Фонда и 

од стране здравствене установе за износ који се финансира из других извора за које здравствена 

установа нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са Републичким фондом.  

 Наведеном одредбом нису обухваћене здравствене установе специјализоване за продужену 

рехабилитацију и здравствене установе надлежне за послове јавног здравља. 
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 Наручилац је начин плаћања одредио у складу са Закључком Владе Републике Србије, број 

401-1590/2019 и  број 401-2597/2019, којим је Републичком фонду дата сагласност да измирује 

обавезе здравствених установа према добављачима и Инструкцијом за ефикасније управљање 

системом финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО-

а, потписаном од стране Министарства финансија, Министарства здравља и Републичког Фонда те 

од истог неће бити одступања.  

 Питање бр. 4: 

 „У Образцу број 4 , Понуда за јавну набавку природног гаса за период од 12 месеци, ЈН бр. 

404-1-112/19-23, страна бр. 24 Конкурсне документације потребно је унети цене за гас, енергент и 

капацитет по партијама. Да бисмо могли да припремимо понуду (формирамо цену) неопходно је да 

нам се доставе следећи подаци: 

 За свако место испоруке посебно: на чијем се гасоводном систему налази, којој  групи и 

категорији припада, као и који је капацитет.  

 У прилогу вам достављамо табелу коју смо попунили подацима којима располажемо. 

Молимо да се табела попуни подацима који недостају, како би смо били у могућности да сачинимо 

понуду.“ 

 Одговор бр. 4: 

 Рок од 3 дана за објављивање одговора на захтев за доданим појашњењем у вези са 

припремањем понуде који је одређен Законом о јавним набавкама Наручиоцу није био довољан да 

прикупи и систематизује податке за свако место испоруке посебно -  на чијем се гасоводном систему 

налази, којој  групи и категорији припада, као и који је капацитет. 

 Наручилац ће наведене податке објавити у што краћем року и у складу са Законом о јавним 

набавка извршиће измену конкурсне документације.  

 Питање бр. 5: 

 У Моделу оквирног споразума, страна бр. 29 Конкурсне документације, у тачки 1.5. наведено 

је: 

 „да се оквирни споразум закључује са једним снабдевачем, у складу са условима и 

критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 404-1-112/19-23. 

 Мишљења смо да тачка 1.5 треба да гласи: 

 „да се оквирни споразум закључује са једним снабдевачем, у складу са Одлуком о 

закључењу оквирног споразума, а према условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној 

документацији за јавну набавку бр. 404-1-112/19-23.“ 

 Одговор бр. 5: 

 У Моделу оквирног споразума, у оквиру тачке 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ, 

подтачке 1.3. дефинисано је да је понуда понуђача изабрана на основу Одлуке о закључењу 

оквирног споразума те није неопходно навођење исте и у оквиру тачке 1.5. Модела ОС.  Наручилац 

остаје при наводима из Конкурсне документације.  

 Питање бр. 6: 

 „У Моделу оквирног споразума, страна бр. 31. Конкурсне документације дефинисана је цена, 

услови и рок плаћања.  
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 Будући да је на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара  („Сл.гласник РС“ 

95/2018), донет подзаконски акт (Правилник о обрасцу пријаве за евиденцију обвезника накнаде за 

унапређење енергетске ефикасности...(„Сл.гласник РС“ бр. 41/2019) чијом применом од 01. јула 

2019. године почиње обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности (НУЕЕ),  потребно је 

унети и НУЕЕ у износу 0,15 динара по сведеном кубном метру Sm³ испорученог гаса.“ 

 Поменуту допуну  треба унети и у Модел уговора.“ 

 Одговор бр. 6: 

 Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације на следећи начин: 

 У Упутству понуђачима како да сачине понуду у оквиру тачке 3. Цена у понуди (стр. 10/43 КД) 

врши се измена тачке 3.5 тако да сада гласи:  

У цену природног гаса није урачуната накнада за за унапређење енергетске ефикасности као 
ни трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса, они се обрачунавају 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.“ 

 

 У Упутству понуђачима како да сачине понуду у оквиру тачке 4. Рок и начин плаћања (стр. 

10/43 КД) врши се измена тачке 4.3. и сада гласи: 

 „Трошкове за приступ систему за транспорт и дистрибуцију гаса и накнаду за унапређење 

енергетске ефикасности Снабдевач ће, у оквиру рачуна, уз таксативно навођење, фактурисати 

здравственим установама према месту испоруке које је наведено у Решењу и  представља мерни 

уређај.“ 

 У Моделу оквирног споразума, у оквиру тачке 4. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА (стр. 

31/43 КД) врши измена тачке 4.2. и сада гласи: 

„У цену природног гаса није урачуната накнада за унапређење енергетске ефикасности као 

ни трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса, они се обрачунавају у 

складу са важећим ценовником Оператора система по регулисаним ценама и посебно 

исказују по тарифама: 

 „енергент“  / дин Sm3 / и 

 “капацитет” / дин/Sm3 /дан/година/“ 

 У Моделу оквирног споразума, у оквиру тачке 5. ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (стр. 

32/43 КД) врши се измена тачке 5.3 и сада гласи: 

 „У вредност оквирног споразума из тачке 5.1. овог споразума нису урачунати трошкови 

приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса као ни накнада за унапређење енергетске 

ефикасности.“ 

 У Моделу уговора (стр. 38/43 КД) врши се измена члана 2. став 3. и сада гласи: 
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„У цену природног гаса није урачуната накнада за за унапређење енергетске ефикасности као 
ни трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса, они се обрачунавају у складу са 
важећим ценовником Оператора система по регулисаним ценама и посебно исказују по тарифама: 

 „енергент“  / дин Sm3 / и 
“капацитет” / дин/Sm3 /дан/година/“ 

 

 У Моделу уговора (стр. 39/43 КД) врши се измена члана 2. став 9. и сада гласи: 

 „У вредност уговора из става 8. овог члана, урачуната је укупна количина природног гаса по 

Sm3 за период од годину дана,  трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса као и 

накнада за за унапређење енергетске ефикасности.“  

 Питање бр. 7: 

 У Моделу оквирног споразума, страна бр. 32 Конкурсне документације, тачка 5.3. гласи: 

 „У вредност оквирног споразума из тачке 5.1. овог споразума нису урачунати трошкови 

приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса.“ 

 Сматрамо да наведено под 5.3. треба да гласи: 

 „У вредност оквирног споразума из тачке 5.1. овог споразума нису урачунати трошкови 

приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса, као ни накнада за унапређење енергетске 

ефикасности“ 

 Одговор бр. 7: 

 Одговор број 6. садржи одговор на наведено питање.  

 Питање бр. 8: 

 У Моделу оквирног споразума, страна бр. 36  Конкурсне документације, у тачки 17.2 

наведено је: 

„саставни део оквирног споразума су прилози како следи: 

Прилог 1 – Списак здравствених установа са оквирним количинама 

Прилог бр. 2 – Понуда Снабдевача бр. ____ од ____2019. године 

Прилог бр. 3 – Техничка спецификација;“ 

Сматрамо да тачка 17.2 треба да се усклади са Конкурсном документацијом и гласи: 

„саставни део оквирног споразума су прилози како следи: 

Прилог 1 – Списак здравствених установа са оквирним количинама 

Прилог бр. 2 – Понуда Снабдевача бр. ____ од ____2019. године 

Прилог бр. 3 – Техничка спецификација; 

Прилог бр. 4- Методологија Снабдевача о формирању цене природног гаса на слободном тржишту“ 

 Одговор бр. 8: 

 Наручилац је предвидео да методолија за формирање цене природног гаса на слободном 
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тржишту буде прилог 3 уговора како је наведено у Моделу оквирног споразума (тачка 4., подтачка 

4.1.ОС стр. 31/43 КД) и у Моделу уговора на страни 43/43 КД те није неопходно да иста буде прилог 

оквирног споразума. Наручилац остаје при наводима у конкурсној документацији.  

 Питање бр. 9: 

 „У Моделу уговора, страна бр. 39 Конкурсне документације у последњем ставу члана 2 

наведено је: 

„У вредност уговора из става 8. овог члана, урачуната је количина природног гаса по Sm³ за период 

од годину дана, као и трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса“ 

Сматрамо да последњи став члана 2. треба допунити, тако да гласи: 

„У вредност уговора из става 8. овог члана, урачуната је количина природног гаса по Sm³ за период 

од годину дана, као и трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса, као и накнада за 

унапређење енергетске ефикасности“ 

 Одговор бр. 9: 

 Одговор број 6 садржи одговор на наведено питање.  

  

 Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеним 

изменама.  

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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