
 

 

 

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун 

Поље», улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку 

јавне набавке, број 1/15 – Набавка и испорука природног гаса за 

потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, даје следеће одговоре 

на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

У циљу припреме понуде, а сагласно са чланом 20. Закона о јавним 

набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), обраћамо Вам се 

захтевом за појашњења конкурсне документације. 

 

 

ПИТАЊЕ 1:  

У члану 2.  модела уговора наведено је: 

„Предмет уговора је купопродаја природног гаса под условима и на 

начин утврђен Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ 

бр.57/11,80/11,93/12 i 124/12 у даљем тексту:Закон), Уредбом о 

условима за испоруку природног гаса („Сл.Гласа РС“, 

бр.47/06,3/10,48/10 у даљем тексту : Уредба), Правилима о промени 

снабдевача („Сл.Гласа РС“ бр. 93/12) и другим прописима као и 

актима Добављача“. 

 

Мишљења смо да члан 2.  треба да гласи: 

 

„Предмет уговора је купопродаја природног гаса под условима и на 

начин утврђен Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ 

бр.57/11,80/11,93/12, 124/12 и 145/14 у даљем тексту:Закон), Уредбом 

о условима за испоруку природног гаса („Сл.Гласа РС“, 

бр.47/06,3/10,48/10 у даљем тексту : Уредба), Правилима о промени 

снабдевача („Сл.Гласа РС“ бр. 93/12) и другим прописима као и 

актима Добављача“. 

 

 

ПИТАЊЕ 2:  

У члану 15. модела уговора наведено је: 

 

„Цене природног гаса утврђују се у складу са методологијом за 

формирање цена природног гаса на слободном тржишту, на 

основу тарифа за: 

1. „енергент“ изражен у дин/Sm3 и 

2. „капацитет“ изражен у дин/Sm3/дан/год“. 



 

Мишљења смо да члан 15.  треба да гласи: 

 

„Цене природног гаса утврђују се у складу са методологијом 

Добављача за формирање цена природног гаса на слободном 

тржишту, на основу тарифа за: 

3. „енергент“ изражен у дин/Sm3 и 

4. „капацитет“ изражен у дин/Sm3/дан/год“. 

 

 

ПИТАЊЕ 3:  

Мишљења смо да Образац 2  треба ускладити са новим Законом о 

енергетици („Сл. Гласник РС“ 145/14),  

VIII Oбразац  2 

Добра -  Набавка и испорука природног гаса за потребе Института за 

кукуруз „Земун поље“ЈН број 1/15 

 

Природни гас Енергент у  Sm3 Капацитет у 

 Sm3/dan/god 

Цена рсд/Sm3 без 

ПДВ 

  

Цена рсд/Sm3 са 

ПДВ 

  

 

 

Уговорена цена гаса се утврђује према методологији Добављача. 

 

 

 

ОДГОВОР 1,2,3: 

Одговори на наведена питања ће се дати кроз измену конкурсне 

документације, која ће се објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страни Наручиоца.  

 

 

Наведенa објашњења представљају саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 1 

Датум: 19.02.2015.године 


