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ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

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

             Наручилац врши измену конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1 Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку  јавне набавке: 
Набавка природног гаса за период од 12 месеци, број јавне набавке: 404-1-112/19-23. 
 

 
 Наручилац врши измену Прилога 1 КД – Списак здравствених установа за које се 
спроводи јавна набавка са подацима о оквирној количини природног гаса на следећи начин: 

- у оквиру Партије бр. 2 - Природни гас за потребе здравствених установа са подручја 

Филијале Суботица брише се Дом здравља Мали Иђош будући да наведени ДЗ  

тренутно нема потребу за набавком природног гаса. Имајући у виду наведено мења се 

укупна количина природног гаса за партију 2 - Природни гас за потребе здравствених 

установа са подручја Филијале Суботица тако да уместо 832.261 Sm3 сада износи 

787.000 Sm3,  

- у оквиру Партије бр. 13 - Природни гас за потребе здравствених установа са подручја 

Филијале Јагодина брише се Дом здравља Параћин  будући да Општа болница Параћин 

закључује уговор о купопродаји гаса и за ДЗ Параћин који треба да буде наведен као 

место испоруке у оквиру Опште болнице Параћин. Имајући у виду наведено мења се 

количина природног гаса за Општу болницу Параћин тако да уместо 154.827 Sm3 сада 

износи 233.448 Sm3, 

- додаје се нови „sheet“ – Подаци о месту испоруке који садржи следеће податке: 

назив/шифра МИ, категорија МИ, група МИ, Капацитет (Sm³/дан/год) и назив оператора 

дистрибутивног система (ОДС).  

 Наручилац врши измену Прилога 2 КД – Образац 4.1. понуде са структуром цене и 
упуством за попуњавање на следећи начин: 

- за тарифе „капацитет“ и „енергент“ по партијама потребно је исказати цену за малу 
потрошњу и неравномерну потрошњу (МП и НП),  

- додају се колоне под називом „ОТС“ и „ОДС“ где је потребно уписати назив оператора 
транспортног система природног гаса и оператора дистрибутивног система природног 
гаса по партијама,  

- изнад напомене: „понуђени рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана“ додаје се 

реченица: „Рок важења понуде _____________дана од дана отварања понуда,“  

- мења се укупна количина природног гаса за партију 2 - Природни гас за потребе 

здравствених установа са подручја Филијале Суботица тако да уместо 832.261 Sm3 сада 

износи 787.000 Sm3.  

- мења се упутство за попуњавање Обрасца 4.1. понуде са структуром цене тако да 

уместо: 
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„Начин уноса цене: у образац понуде за тарифу – Природни гас, по партијама, потребно 

је унети јединичну цену природног гаса без ПДВ-а по јединици мере Sm3, јединичну цену 

увећану за стопу ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а (јединична цена по Sm3  без ПДВ-а х 

количина) и укупну цена са ПДВ-ом. 

  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.“ 

сада гласи: 

„Начин уноса цене: у образац понуде за тарифу – Природни гас, по партијама, потребно 

је унети јединичну цену природног гаса без ПДВ-а по јединици мере Sm3, јединичну цену 

увећану за стопу ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а (јединична цена по Sm3  без ПДВ-а х 

количина) и укупну цена са ПДВ-ом. 

  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). 

У колоне ОТС и ОДС потребно је унети назив оператора транспортног система 

природног гаса и оператора дистрибутивног система природног гаса.“ 

 

 Наручилац ће објавити пречишћен текст Прилога 1 и Прилога 2 Конкурсне 

документације са наведеним изменама.  

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 

  
 
 


