
ПШ“ ЈПВАН ДУЧИЋ ПЕТРПВАРАДИН 
Прерадпвићева 6 
01-2372 
29.09.2020. 
 
У складу са чланпм 63 Закпна п јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр.124/12,14/15 и 
68/15)Кпмисија за  јавну набавку мале вреднпсти- снабдеваое прирпдним гаспм ЈНМВ   7/2020, пп 
ппзиву за ппднпшеое ппнуда  пбјављенпм на ппрталу јавних Набавки дана  29.09.2020.г. у рпку 
предвиђенпм за ппднпшеое ппнуда  врши 
 
 
 
                           ДРУГУ          ИЗМЕНУ И  ДППУНУ  КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ  У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНПСТИ ДПБАРА-СНАБДЕВАОЕ ПРИРПДНИМ ГАСПМ  ЈНМВ  7/2020  
 
 

 На страни 23 , у делу    (7)мпдел угпвпра o снабдеваоу прирпдним гаспм  , у пдељку II 
ппјмпви  меоа се члан 2  мпдела угпвпра и сада гласи: 

 
 

Члан 2. 
Ппједини изрази кпји се кпристе у Угпвпру имају следеће значеое: 

 
1) гасна гпдина - перипд пд 1. пктпбра  једне гпдине у 6:00 часпва дп 1. пктпбра у 6:00 часпва следеће 
гпдине; 
2) гасна недеља - временски перипд кпји ппчиое у 6:00 часпва пре ппдне пп средопеврппскпм времену 
првпг дана календарске недеље и завршава се у 6:00 часпва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену првпг 
дана следеће календарске недеље; 
3) гасни дан - временски перипд пд 24 часа кпји ппчиое у 6:00 часпва пре ппдне пп средоoеврппскпм 
времену билп кпг дана и завршава се у 6:00 часпва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену следећег дана; 
приликпм преласка са "зимскпг времена" на "летое време" и пбрнутп, дан ће чинити 23 или 25 сати, у 
зависнпсти пд случаја; 
4) гасни месец - временски перипд кпји ппчиое у 6:00 часпва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену 
првпг дана календарскпг месеца и завршава се у 6:00 часпва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену првпг 
дана следећег календарскпг месеца; 
5) густина - пднпс масе и запремине гаса (Kg/m³) при температури пд 15 °C и притиску пд 1.01325 bar; 
6) дистрибуција прирпднпг гаса - пренпшеое прирпднпг гаса прекп дистрибутивнпг система 
ради исппруке прирпднпг гаса крајоим купцима, пднпснп другпм дистрибутивнпм систему а не пбухвата 
снабдеваое прирпдним гаспм; 
7) дпоа тпплптна вреднпст (Hd) - кпличина тпплпте кпја настаје пптпуним сагпреваоем једнпг кубнпг метра 
сувпг гаса на кпнстантнпм притиску (1,01325 bar, Tn = 288,15 K), при чему су прпдукти сагпреваоа пхлађени 
дп температуре изнад тачке рпшеоа впдене паре, па се впдена пара из прпдуката сагпреваоа не 
кпндензује; температура пд 15°C је референтна температура за пдређиваое тпплптне вреднпсти; дпоа 
тпплптна вреднпст је дефинисана важећим стандардпм SRPS EN ISO 6976 и изражава се у КЈ/m³; 
8) календарска гпдина - перипд пд 1. јануара једне гпдине у 6:00 часпва дп 1. јануара у 6:00 часпва следеће 
гпдине; 
9) крајои купац - правнп  или предузетник кпји купује прирпдни гас за  свпје пптребе; 
10) мплски прпценат - прпценат кпличине супстанце кпја садржи тпликп мплекула кпликп има атпма у 12 
грама угљеникпвпг изптппа C12; 
11) пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса или ОДС - енергетски субјект кпји пбавља делатнпст 
дистрибуције прирпднпг гаса и управљаоа дистрибутивним системпм за прирпдни гас и пдгпвпран је за 



рад, пдржаваое и развпј дистрибутивнпг система на пдређенпм ппдручју, оегпвп ппвезиваое са другим 
системима и за пбезбеђеое дугпрпчне сппспбнпсти система да испуни пптребе за дистрибуцијпм 
прирпднпг гаса на екпнпмски пправдан начин; 
12) пператпр система или ОС - пператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса, пператпр дистрибутивнпг 
система прирпднпг гаса и пператпр складишта прирпднпг гаса; 
 
13) пператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса или ОТС - енергетски субјект кпји пбавља делатнпст 
трансппрта прирпднпг гаса и управљаоа трансппртним системпм за прирпдни гас и пдгпвпран је за рад, 
пдржаваое и развпј трансппртнпг система на пдређенпм ппдручју, оегпвп ппвезиваое са другим 
системима и за пбезбеђеое дугпрпчне сппспбнпсти система да испуни пптребе за трансппртпм прирпднпг 
гаса на екпнпмски пправдан начин; 
14) пптпунп снабдеваое - прпдаја прирпднпг гаса кпд кпје кпличина прирпднпг гаса за пбрачунски перипд 
није утврђена угпвпрпм п прпдаји, већ крајои купац има правп да пдреди кпличину, на пснпву пстварене 
пптрпшое на месту примппредаје; 
15) прирпдни гас или гас - пзначава угљпвпдпнике или смешу угљпвпдпника и других гаспва (највећим 
делпм метана) кпји је на температури пд 15 °C и на апсплутнпм притиску пд 1.01325 bar претежнп у 
гаспвитпм стаоу; 
16) радни дан - временски перипд кпји ппчиое у 6:00 часпва пре ппдне пп средоoеврппскпм времену билп 
кпг дана псим субпте, недеље или државнпг празника и завршава се у 6:00 часпва пре ппдне пп 
средоoеврппскпм времену следећег дана; 
17) релативна густина прирпднпг гаса - пднпс густине прирпднпг гаса и густине ваздуха при једнаким 
услпвима температуре и притиска, пднпснп при температури пд 15°C и притиску пд 1.01325 bar; 
18) сведени кубни метар (Sm³) - пзначава прптеклу запремину прирпднпг гаса кпја се изражава у 
запреминскпј јединици Sm³,  дпое тпплптне вреднпсти пд 33.338,35 kJ/m³, при температури сагпреваоа пд 
15°C и температури мереоа запремине пд 15°C и притиску пд 1.01325 bar (1 Sm³ = 33,33835 MJ); 
19) снабдеваое прирпдним гаспм - прпдаја прирпднпг гаса купцима за оихпве пптребе или ради 
препрпдаје; 
20) стандардни кубни метар (m³) - пзначава кпличину прирпднпг гаса израженпг на стандардним услпвима, 
при температури пд 15°C и притиску пд 1.01325 bar, према SRPS EN ISO 14532; 
21) трансппрт прирпднпг гаса - пренпшеое прирпднпг гаса трансппртним системпм дп крајоих купаца или 
другпг трансппртнпг система, дистрибутивних система или складишта прирпднпг гаса, а не пбухвата 
снабдеваое; 
22) Wobbe индекс дпои - пзначава дпоу тпплптну вреднпст ппдељену квадратним кпренпм релативне 
густине. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 На страни 8 , у делу 3 Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду  , тачка 6 ппднпшеое 
ппнуда,ппсле реченице  “Рпк за дпстављаое ппнуда: „ уместп текста:“ Рпк за дпстављаое 
ппнуда је 06.10..2020гпдине . дп 09,00 часпва.Благпвременим ће се сматрати све ппнуде 
кпје стигну на адресу  наручипца најкасније дп 06.10.2020.г дп 09,00 часпва.“ меоа се  
текст и гласи:“ Рпк за дпстављаое  ппнуда је 08.10.2020гпдине дп 09,00 
часпва.Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу  наручипца 
најкасније дп 08.10.2020.г дп 09,00 часпва“ 



 На страни  9 у делу 3 Упутствп ппнуђачима   какп да сачине ппнуду ,тачка 7  време и местп 
птвараоа ппнуда кап и начин ппднпшеоа пунпмпћја уместп текста:“ Јавнп птвараое 
ппнуда  пбавиће се 06.10.2020.гпдине  у 09,30 часпва, у прпстпријама ПШ“ Јпван Дучић“ 
Прерадпвићева 6 Петрпварадин“ , меоа се текст и гласи: „Јавнп птвараое ппнуда  
пбавиће се 08.10.2020.гпдине у 09,30 часпва, у прпстпријама ПШ“ Јпван Дучић“ 
Прерадпвићева 6 Петрпварадин.“ 
                                                                                Кпмисија за јавне набавке ЈНМВ  7/2020 


