
На основу члана 116. став 1. 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 закљученом уговору у поступку јавне набавке добара – набавка природног гаса, 

Партија 2 – набавка природног гаса за зграде колективног становања и станове у 

власништву Града Новог Сада 

(шифра: ОП-15/2020) 

 

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада 

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53 

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs   

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: добра – природни гас, шифра: ОП-15/2020, у свема према 

спецификацији садржаној у конкурсној документацији. 

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

Уговорена вредност: 4.800.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: једна  

Најнижа и највиша понуђена цена: 

 Најнижа понуђена цена    4.036.184,38 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                           4.036.184,38 динара без ПДВ-а 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 Најнижа понуђена цена    4.036.184,38 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                           4.036.184,38 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05. октобра 2020. године 

Датум закључења уговора: 05. октобра 2020. године 

Основни подаци о добављачу: 

Назив: „CESTOR-VEKS“ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД 

 Седиште/адреса: Београд, Обилићев венац 17 

 Матични број: 17517589 

 ПИБ: 103157121 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења 

односно до реализације укупне вредности уговора, у зависности шта пре наступи.  

Околности које представљају основ за измену уговора: Измене и допуне овог уговора 

закључују се искључиво у писаној форми: 

 

1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Снабдевача, 

2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Снабдевача, ОДС или ОТС. 

 

 Уколико дође до промена услова коришћења дистрибутивног система који се користи за 

испоруку гаса до места примопредаје Купцу, продајна цена се мења по аутоматизму ускладу са 

http://www.novisad.rs/


одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом или 

допуном Уговора. 

Током трајања уговора, уколико настане потреба за прикључењем новог објекта на 

гасну мрежу, Купац је дужан да о томе обавести Снабдевача, док је Снабдевач у обавези да 

предузме све радње како би се обезбедила испорука гаса новом објекту. Прикључак новог 

мерног места се регулише анексом основног уговора.  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о 

јавним набавкама закључивањем анекса овог уговора са Снабдевачем. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке 

у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на 

Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији. 


