
 
 
 
 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''ПАВЛЕ САВИЋ'' 
Шајкашка 34, Нови Сад 
Број: : 01-404-1187/2017-05 
Дана: 04.10.2017 
 
Поштовани, у вези вашег захтева за додaтним информацијам и појашњавањем  од 
03.10.2017.године за јавну набавку – отворени поступак; : Набавка добара – 
природни гас -ЈНОП 04/2017, a у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 
набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр.124/12,14/2015 и 68/15) овим путем исте 
објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: 
 
Назнака: "Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНОП – 04/2017 добра - 
природни гас”  
  
Питање: 
  
Поштовани, Ваш одговор на моје претходно питање није потпун.   
  
”У конкурсној документацији за Јавну набавку добара - природни гас ЈНОП 
04/2017 објављеној на порталу Јавних набавки 07.09.2017.године недостају следећи 
подаци, неопходни за састављање понуде, те вас молимо да исте наведете:  
 1. МДП број – максимални дневни проток (См3/дан/год)  
2. групу потрошача тј. равномерност потрошње и  
3. категорију потрошача  
Напомињем да све наведене елементе имате на фактури вашег садашњег 
снабдевача природним гасом или их можете добити од садашњег снабдевача 
природним гасом и објавити у новој допуњеној конкурсној документацији.  
  
ОДГОВОР 1. МДП – 1417 2. шифра мерила 730, категорија и група 23” 
  
Међутим, из Вашег одговора видимо само МДП, будући да шифра мерила не 
одређује равномерност потрошње, а категорија не може бити 23, већ К1 или К2, у 
зависности од тога на ком притиску се налазите (да ли је већи или мањи од 6 бара). 
  
У случају да податке ипак немате на фактури, молимо Вас пошаљите нам 
прошлогодишње податке по месецима, како бисмо сами израчунали равномерност 
и категорију. 
 
ОДГОВОР 
Поштовани у вези са вашим захтевом објављујемо табелу утрошка природног гаса 
у периоду октобар 2016-април 2017.године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТОРШАК ПРИРОДНОГ ГАСА У ПЕРИОДУ ОКТОБАР 2016. – АПРИЛ 2017. 
ГОДИНЕ 

Период снабдевања m3 

Октобар 6.298 

Новембар 13.359 

Децембар 19.475 

Јануар 25.385 

Фебруар  16.463 

Март 7.938 

Април 8.088 

УКУПНА ПОТРОШЊА: 97.006 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 04/2017 


