
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Народног фронта број 53, Нови Сад 
објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке добара – набавка природног гаса – партија 2,  

 шифра: ОП-15/2020 

 

Назив Наручиоца: Град Нови Сад - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове 

Града Новог Сада 

Адреса Наручиоца: Народног фронта број 53, 21102 Нови Сад 

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs  

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе. 

Предмет јавне набавке: добра – природни гас. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 09123000-7 Природни гас. 

Датум објављивања позива за подношење понуда 25.06.2020. године. 

Датум  објављивања обавештења о продужењу рока 17.09.2020. године. 

Разлог  за продужење рока: -. 

Због обимне и врло темељне измене конкурсне документације, Комисија је продужила 

првобитни рок за 7 дана, што је, с обзиром на једноставне услове за учешће у поступку и лако 

доказивање испуњавања истих, сматрала оптималним роком. Ипак, Комисија ће, на 

образложен захтев заинтересованих лица додатно продужити рок за подношење уколико 

заинтересовано лице докаже да је такво продужење оправдано и потребно за сачињавање 

прихватљиве и квалитетне понуде. Ради се о испоруци гаса на коју се примењују прописи које 

чланови Комисије не познају довољно, нити имају много искуства у таквим набавкама, а 

набавка је додатно закомпликована тиме што поред стандардних пословних објеката 

наручиоца, понуђач, у партији 2, треба да снабдева гасом и стамбене зграде које су у 

власништву Наручиоца, у којима нема могућности за формирање стамбених заједница, а 

неопходно је прерачунати потрошњу за сваки стан и наплатити накнаду од станара, уз 

солидарну одговорност Градске управе за имовину и имовинско-правне послове. Комисија је 

изменом конкурсне документације покушала да пронађе најбоља решења за те ситуације и да 

направи равнотежу између заштите сопствених интереса и захтева, са једне, и оправданих 

интереса понуђача, са друге стране, али ће прихватити све оправдане и на доказима засноване 

предлоге или примедбе, те моли заинтересована лица, као много стручнија и искуснија у овој 

области, да отклоне све евентуалне недоумице постављањем питања, да укажу на 

http://www.novisad.rs/


нелогичности или на лоша решења, посебно у уговорима, као и да предложе боље уговорне 

одредбе, уколико имају такве предлоге.  

Време  и место за подношење понуда (нови рок) и време  и место отварања понуда:  

Понуду доставити на адресу: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне 

послове, Народног фронта број 53, 21102 Нови Сад, канцеларија број 114, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добара – набавка природног гаса – за партију 2,  шифра: ОП-

15/2020- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 8. октобра 2020. године у 9 часова. Јавно отварање понуда ће се спровести 

истог дана у 9.30 часова. 

 


