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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Добра – набавка природног гаса, шифра: ОП-10/2018, у свему према спецификацији
садржаној у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09123000-7 Природни гас.
На ову јавну набавку ће се примењивати:
 Закон о јавним набавкама
 Закон о општем управном поступку
 Закон о облигационим односима
 Закон о безбедности и здрављу на раду
 Закон о енергетици
 Уредба о условима за испоруку природног гаса
 Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање
 Правила о промени добављача
 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 Прописи и нормативи везани за добра који су предмет јавне набавке.
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
II КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Уколико Наручилац добије две или више понуда са једнаким, најнижим ценама,
Наручилац ће, између најповољнијих понуда изабрати понуду оног понуђача који има већи
кадровски капацитет, односно више запослених.
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III СПЕЦИФИКАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
р.б
.

Предмет ЈН (опис добара)

4.

1
Базен Слана Бара, Сентандрејски пут 106 б, Нови Сад
Спортска хала Слана Бара, Сентандрејски пут 106б, Нови Сад
Закупци Спортска хала Слана Бара, Сентандрејски пут 106б, Нови
Сад
Спортска хала Футог, Пролетерска бб, Футог

5.

Партизанска 53

6.
7.
8.

Каћ, Краља Петра првог 5
КПЦ Ветерник, Иве Лоле Рибара 1, Ветерник
Спортска хала у Петроварадину, Раде Кончара бб

9.

Нови Сад, Лазе Нанчића 2, локал, удео у заједничком рачуну
зграде

10.

Темеринска 31, локал , Нови Сад удео у заједничком рачуну
зграде

1.
2.
3.

11. Јована Цвијића 7
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шифра
мерил
а
2
407
406

јед.
мере

Кол.

2
Sm³
Sm³

3
205.932
69.300

405

Sm³

21.850

652
733

Sm³

69.950

Sm³

4.500

1362
532
54037
53166
удео у
заједни
чком
818
удео у
заједни
чком
776

Sm³
Sm³
Sm³

1.360
12.300
54.494

Sm³

700

Sm³

600

Sm³

2.150

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним
набавкама, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ за правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
Доказ за предузетнике:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног основног и вишег суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ за предузетнике и физичка лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;.
4) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде;
Доказ:
Образац - Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде – попуњен, потписан и оверен
печатом. Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве.
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке;
Доказ:
Фотокопија Лиценце Агенције за енергетику Владе Републике Србије за снабдевање
природним гасом на тржишту природног гаса или адекватан документ предвиђен
прописима државе у којој понуђач има седиште.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о
јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 5) Закона о јавним набавкама.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обрасци изјава морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и
оверени печатом.
Уколико Обрасце изјава потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања пиSmено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
У случају сумње или системом случајног узорка, Комисија за јавну набавку може
тражити додатне доказе о испуњености свих или појединих услова или у том циљу извршити
увид код понуђача и одбити понуду понуђача који у остављеном року не достави тражене
доказе, не омогући увид или достављени докази (и/или увид) не докажу да понуђач испуњава
услове.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова. Обавезни услови су услови
прописани чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона
понуђача, као и име и презиме особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу Наручиоца:
Град Нови Сад,
Градска управа имовину и имовинско-правне послове,
21000 Нови Сад,
улица Народног фронта број 53,
спрат I, канцеларија 114 са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара - набавка природног гаса
(шифра: ОП-10/2018) - НЕ ОТВАРАТИ”,
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, Smатраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.
Понуда, уз остале доказе, између осталог, мора да садржи и:
1) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним
набавкама - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне
документације је Образац наведене изјаве);
2) Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне документације,
потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне документације је Образац
понуде);
3) Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и
потписан на последњој страни модела уговора, чиме поуђач потврђује да прихвата
елементе модела уговора (саставни део конкурсне документације је Модел уговора);
4) Образац структуре цене - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део
конкурсне документације је Образац структуре цене);
5) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни
део конкурсне документације је Образац наведене изјаве);
6) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 299. Став 3. Закона о енергетици попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне документације је
Образац наведене изјаве);
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7) ОП образац – образац оверених потписа лица овлашћених за заступање.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је
саставни део конкурсне документације.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Град Нови Сад,
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
21000 Нови Сад,
улица Народног фронта број 53,
спрат I, канцеларија 114,
са напоменом да ли је у питању измена, допуна или опозив понуде, назив предметне набавке,
шифром јавне набавке и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона
понуђача, као и име и презиме особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ДОБАРА, РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре потписанe од стране представника
Добављача и овлашћеног лица Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен на фактури.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока за извршење добара
Снабдевач гасоводом испоручује гас Купцу на паритету место испоруке (МИ) Купца
које је наведено у Решењу или техн.спецификацији и представља мерни уређај. 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.
Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или
више мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на
Купца.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
8.4. Захтев у погледу гарантног рока
Нема захтева у погледу гарантног рока.
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим
да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна вредност понуде без пореза на додату
вредност.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о
јавној набавци.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Нема захтева у погледу средстава финансијског обезбеђења.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА
Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Додатне информације или појашњења упућују се искључиво у писаном облику,
достављањем захтева на следећу адресу:
Град Нови Сад,
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
21000 Нови Сад,
улица Народног фронта број 53,
спрат I, канцеларија 114
или на електронске адресе aleksandar.ivkov@uprava.novisad.rs,
aleksandar.kapetanovic@uprava.novisad.rs и milijana.galic@uprava.novisad.rs
(обавезно на све три адресе истовремено.)
са назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
у вези са јавном набавком добара – набавка природног гаса (шифра: ОП-10/2018)”.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона о јавним набавкама, а у радно време Наручиоца од 730 до 1530 часова радним
данима.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације Smатраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева приликом тражења додатних
информација или појашњења указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
Наручилац исте није отклонио.
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После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара на следећи начин:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи
следеће елементе:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као
и датум извршења налога;
- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- број рачуна: 840-30678845-06;
- шифру плаћања: 153 или 253;
- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
- сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а
који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).
18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА 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.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса
Шифра: ОП-10/2018
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________________________________
даје: (назив понуђача)

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Smо при
састављању понуде у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса
(шифра: ОП-10/2018), поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај
образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки
подизвођач.
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 299. СТАВ 3. ЗАКОНА
О ЕНЕРГЕТИЦИ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса
Шифра: ОП-10/2018
У складу са чланом 299. став 3. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014),
__________________________________________________________ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 299. СТАВ 3. ЗАКОНА О
ЕНЕРГЕТИЦИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћемо по
закључењу уговора, а најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања закључити и
наручиоцу доставити, за јавну набавку добара – набавка природног гаса, уговор којим Smо
уредили своју балансну одговорност, а којим је обухваћено и место примопредаје крајњег
купца.
Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца
прикључен.

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај
образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки
подизвођач.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса
Шифра: ОП-10/2018
Број понуде: _____________
Датум: _____________
Упућујемо Вам понуду за јавну набавку добара - набавка природног гаса (шифра:
ОП-10/2018), у свема према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Правни облик:
Адреса и седиште понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Шифра делатности:
Назив делатности:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2)ПОНУДУ ПОДНОСИ
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
1)
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
2)
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
3)
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико
има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

2)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

3)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка добара - набавка природног гаса,
шифра: ОП-10/2018.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (за пројектовану потрошњу Sm2 са свим додатним
трошковима, збирно за сва мерила):
________________________ динара без ПДВ-а.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (за пројектовану потрошњу Sm2 са свим додатним
трошковима, збирно за сва мерила):
________________________ динара са ПДВ-ом.
ЦЕНА ПО М3 БЕЗ ПДВ-А

________________________ динара без ПДВ-а.

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана од дана
отварања понуда).
Рок плаћања: у року од 45 дана од дана пријема рачуна за претходни месец за испоручени
гас.
Понуду дајемо у свему према спецификацији Наручиоца.
У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови које су везани за реализацију
предметне набавке.

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса
Шифра: ОП-10/2018

Редни
бр.

Тарифни елементи и енергент

Количина

Цена

ППМ 407 Сентандрејски пут бб, Нови Сад K1N
Енергент-Природни гас

205.932

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

205.932
1.664

3,1

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас

205.932

2,53

3,2

Капацитет Sm³/дан година

1.664

146,53

205.932
1.664

4,56
162,78

ППМ 406 Сентандрејски пут бб, Нови Сад K1N
Енергент-Природни гас

69.300

0,00

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

69.300
456

0,81
347,68

3,1

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас

69.300

2,53

3,2

Капацитет Sm³/дан година

456

146,53

69.300
456

4,56
162,78

1

2
2,1
2,2

3

4
4,1
4,2
5
6
7

1

2
2,1
2,2

3

4
4,1
4,2
5
6
7

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година
Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година
Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%
ППМ 405 Сентандрејски пут бб, Нови Сад К1N
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0,81
347,68

Количина x
Цена

Редни
бр.

Тарифни елементи и енергент

Количина

Цена

Енергент-Природни гас

21.850

0,00

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

21.850
270

0,81
347,68

3,1

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас

21.850

2,53

3,2

Капацитет Sm³/дан година

270

146,53

21.850
270

4,56
162,78

ППМ 652 Пролетерска бб, Футог K1N
Енергент-Природни гас

69.950

0,00

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

69.950
500

0,81
347,68

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

69.950
500

0,00
0,00

69.950
500

4,56
162,78

ППМ 733 Партизанска 53, Нови Сад K1N
Енергент-Природни гас

4.500

0,00

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

4.500
48

0,81
347,68

1

2
2,1
2,2

3

4
4,1
4,2
5
6
7

1

2
2,1
2,2

3
3,1
3,2

4
4,1
4,2
5
6
7
1

2
2,1
2,2

3

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година
Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година
Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
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Количина x
Цена

Редни
бр.

Тарифни елементи и енергент

3,1
3,2

4
4,1
4,2

Количина

Цена

Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

4.500
48

2,53
146,53

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

4.500
48

4,56
162,78

5
6
7

Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

1

ППМ 1362 Краља Петра I 5, Каћ K1O
Енергент-Природни гас

1.360

0,00

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

1.360
0

0,81
347,68

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

1.360
0

0,00
0,00

4,1

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас

1.360

6,71

4,2
5
6
7

Капацитет Sm³/дан година
Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

0

0,00

ППМ 532 Иве Лоле Рибара, Ветерник K1N
Енергент-Природни гас

12.300

0,00

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

12.300
114

0,81
347,68

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

12.300
114

0,00
0,00

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас

12.300

4,56

2
2,1
2,2

3
3,1
3,2

4

1

2
2,1
2,2

3
3,1
3,2

4
4,1
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Количина x
Цена

Редни
бр.

Тарифни елементи и енергент

4,2
5
6
7

Капацитет Sm³/дан година
Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

Количина

Цена

114

162,78

ППМ 54037 Раде Кончара бб, Петроварадин K1N
Енергент-Природни гас

54.494

0,00

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

54.494
392

0,81
347,68

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

54.494
392

2,53
146,53

54.494
392

4.56
162,78

ППМ 53166 Лазе Нанчића 2, Нови Сад K1NЗАЈЕДНИЧАР
Енергент-Природни гас

700

0,00

2,1

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас

700

0,81

2,2

Капацитет Sm³/дан година

7

347,68

700
7

2,53
146,53

700
7

4,56
162,78

600

0,00

1

2
2,1
2,2

3
3,1
3,2

4
4,1
4,2
5
6
7

1

2

3
3,1
3,2

4
4,1
4,2
5

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година
Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година
Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година
Укупно без ПДВ-а

6
7

ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

1

ППМ 818 Темеринска 31, Нови Сад K1NЗАЈЕДНИЧАР
Енергент-Природни гас
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Количина x
Цена

Редни
бр.

Тарифни елементи и енергент

2
2,1
2,2

3
3,1
3,2

4
4,1
4,2
5
6
7
1

2
2,1
2,2

3
3,1
3,2

4
4,1
4,2
5
6
7

Количина

Цена

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

600
6

0,81
347,68

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

600
6

2,53
146,53

600
6

4,56
162,78

ППМ 776 Јована Цвијића 7, Нови Сад K1N
Енергент-Природни гас

2.150

0,00

Услуга приступа систему за транспорт гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

2.150
32

0,81
347,68

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ЈП
„Србијагас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

2.150
32

2,53
146,53

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година

2.150
32

4,56
162,78

Услуга приступа систему за дистрибуцију гаса: ДП Нови
Сад Гас“
Енергент-Природни гас
Капацитет Sm³/дан година
Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

Количина x
Цена

Укупно без ПДВ-а
ПДВ 10%
Укупно са ПДВ-ом 10%

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (за пројектовану потрошњу Sm³ са свим додатним
трошковима, збирно за сва мерила):
________________________ динара без ПДВ-а.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (за пројектовану потрошњу Sm³ са свим додатним
трошковима, збирно за сва мерила):
________________________ динара са ПДВ-ом.
ЦЕНА ПО М3 БЕЗ ПДВ-А

________________________ динара без ПДВ-а.
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Наведене количине су оквирне и служе само у циљу упоређивања понуда.
Уговорена добра ће се набављати према стварно утрошеним количинама према
евиденцији на мерним местима Наручиоца.
М.П.

_____________________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса
Шифра: ОП-10/2018
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), ____________________________________________________________
(назив понуђача)
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара набавка природног гаса (шифра: ОП-10/2018), како следи у табели:
Ред.
број

Износ трошка у
динарима

Врста трошка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Достављање овог обрасца није обавезно.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса
Шифра: ОП-10/2018
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), _________________________________________________________________
даје: (назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Smо понуду у
отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса (шифра: ОП-10/2018),
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у Smислу закона
којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у Smислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај
образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки
подизвођач.

Конкурсна документација у отвореном поступку
Страна 28 од 48

XII МОДЕЛ УГОВОРА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка природног гаса
Шифра: ОП-10/2018
закључен у Новом Саду, дана _____________ године између:
1. Града Новог Сада - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, улица
Народног фронта број 53, Нови Сад, ПИБ 109804474, матични број 08964912, коју заступа
Владан Бумбић, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (у
даљем тексту: Купац),
и
2. __________________________________________________ из ______________________,
улица __________________________________________ број _____, ПИБ _______________,
матични број _______________ кога заступа ________________________________ (у даљем
тексту: Снабдевач)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео
отворени поступак на основу члана 32. за јавну набавку добара – набавка природног гаса
(шифра: ОП-10/2018) ради закључења уговора, и
- да је Снабдевач доставио понуду која у потпуности одговара спецификацији добара из
конкурсне документације.
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја природног гаса са потпуним снабдевањем, под
условима и на начин утврђен Законом о енергетици. („Службени гласник Републике Србије“
бр.145/14, у даљем тексту: Закон ),Уредбом о условима за испоруку природног гаса
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 47/06, 3/10, 48/10, у даљем тексту: Уредба),
Правилима о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП „Србијагас“ Нови Сад
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 139/2014) (у даљем тексту: Правила), Правилима
о промени снабдевача („Службени гласник Републике Србије“ бр.65/15 и бр.10/17) и другим
прописима као и актима Снабдевача.
II ПОЈМОВИ
Члан 2.
Поједини изрази који се користе у Уговору имају следеће значење:
1) гасна година- период од 1. јула једне године у 8:00 часова до 1. јула у 8:00 часова следеће
године;
2) гасна недеља- временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по
средњоевропскомвремену првог дана календарске недеље и завршава се у 8:00 часова пре
подне посредњoевропском времену првог дана следеће календарске недеље;
3) гасни дан - временски период од 24 часа који почиње у 8:00 часова пре подне по
средњoевропском времену било ког дана и завршава се у 8:00 часова пре подне по
средњoевропском времену следећег дана; приликом преласка са „зимског времена“ на „летње
време“ и обрнуто, дан ће чинити 23 или 25 сати, у зависности од случаја;
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4) гасни месец- временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по
средњoевропскомвремену првог дана календарског месеца и завршава се у 8:00 часова пре
подне по средњoевропском времену првог дана следећег календарског месеца;
5) густина- однос масе и запремине гаса (Kg/m³) при температури од 15 °C и притиску
од1.01325 bar;
6) дистрибуција природног гаса- преношење природног гаса преко дистрибутивног система
ради испоруке природног гаса крајњим купцима,односно другом дистрибутивном систему а
не обухвата снабдевање природним гасом;
7) доња топлотна вредност (Hd) - количина топлоте која настаје потпуним сагоревањем
једног кубног метра сувог гаса на константном притиску (1,01325 bar, Tn = 288,15 K), при
чему су продукти сагоревања охлађени до температуре изнад тачке рошења водене паре, па
се водена пара из продуката сагоревања не кондензује; температура од 15°C је референтна
температура за одређивање топлотне вредности; доња топлотна вредност је дефинисана
важећим стандардом SRPS EN ISO 6976 и изражава се у КЈ/m³;
8) календарска година - период од 1. јануара једне године у 8:00 часова до 1. јануара у 8:00
часова следеће године;
9) крајњи купац - правно лице или предузетник који купује природни гас за своје потребе;
10) молски проценат - проценат количине супстанце која садржи толико молекула колико
има атома у 12 грама угљениковог изотопа C12;
11) оператор дистрибутивног система природног гаса или ОДС - енергетски субјект који
обавља делатност дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом за
природни гас и одговоран је за рад, одржавање и развој дистрибутивног система на
одређеном подручју, његово повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне
способности система да испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски
оправдан начин;
12) оператор система или ОС - оператор транспортног система природног гаса, оператор
дистрибутивног система природног гаса и оператор складишта природног гаса;
13) оператор складишта природног гаса или ОСС - енергетски субјект који обавља
делатност складиштења и управљања складиштем природног гаса и одговоран је за рад,
одржавање и развој складишта природног гаса;
14) оператор транспортног система природног гаса или ОТС - енергетски субјект који
обавља делатност транспорта природног гаса и управљања транспортним системом за
природни гас и одговоран је за рад, одржавање и развој транспортног система на одређеном
подручју, његово повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности
система да испуни потребе за транспортом природног гаса на економски оправдан начин;
15) потпуно снабдевање - продаја природног гаса код које количина природног гаса за
обрачунски период није утврђена уговором о продаји, већ крајњи купац има право да одреди
количину, на основу остварене потрошње на месту примопредаје;
16) природни гас или гас - означава угљоводонике или Smешу угљоводоника и других
гасова (највећим делом метана) који је на температури од 15 °C и на апсолутном притиску од
1.01325 bar претежно у гасовитом стању;
17) радни дан - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по
средњoевропскомвремену било ког дана осим суботе, недеље или државног празника и
завршава се у 8:00часова пре подне по средњoевропском времену следећег дана;
18) релативна густина природног гаса - однос густине природног гаса и густине ваздуха
при једнаким условима температуре и притиска, односно при температури од 15°C и
притиску од 1.01325 bar;
19) сведени кубни метар (Sm³) - означава протеклу запремину природног гаса која се
изражава у запреминској јединици Sm³, доње топлотне вредности од 33.338,35 kJ/m³, при
температури сагоревања од 15°C и температури мерења запремине од 15°C и притиску од
1.01325 bar (1Sm³ = 33,33835 MJ);
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20) снабдевање природним гасом - продаја природног гаса купцима за њихове потребе или
ради препродаје;
21) стандардни кубни метар (m³) - означава количину природног гаса израженог на
стандардним условима, при температури од 15°C и притиску од 1.01325 bar, према SRPS EN
ISO 14532;
22) транспорт природног гаса - преношење природног гаса транспортним системом до
крајњих купаца или другог транспортног система, дистрибутивних система или складишта
природног гаса, а не обухвата снабдевање;
23) Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељену квадратним кореном
релативне густине.
III КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА
Члан 3.
Уговореном испоруком гаса Smатра се максимална часовна потрошња у складу са
издатим Решењем о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (у даљем тексту:
Решење) и Поруџбеницом који чине саставни део овог уговора, односно остварена потрошња
Kупца на месту примопредаје.
Купац је упознат да резервација и наручивање гаса, као и резервација капацитета за
дистрибуцију гаса према његовој Поруџбеници- спецификацији, Снабдевачу стварају трошак
који Снабдевач не може да надокнади уколико дође до раскида уговора од стране Купца.
Члан 4.
Купац који има, или достигне збир дневне потрошње на свим местима испоруке већи
од 100.000 Sm³/дан се обавезује да у циљу обезбеђења потребних количина гаса, за свако
место испоруке гаса достави најаву количина изражену у [Sm3] као месечну најаву,
најкасније 10 дана пре истека текућег гасног месеца, са количинама гаса које намерава да
преузме у наредном гасном месецу.
Купац доставља најаве за свако место испоруке, а њихов збир не може прелазити збир
укупно уговорених количина.
IV НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Снабдевач гасоводом испоручује гас Купцу на паритету место испоруке (МИ) Купца
које је наведено у Решењу или Поруџбеници и представља мерни уређај.
Члан 6.
Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или
више мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на
Купца.
Члан 7.
Снабдевач је дужан да почне са испоруком гаса Купцу у року од 15 (петнаест) дана од
дана закључења Уговора, под условом да Купац испуњава обавезе утврђене Уговором и
прописима наведеним у члану 1. Уговора.
V КВАЛИТЕТ
Члан 8.
Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу притиска, састава, топлотне
вредности Wobbe индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и
Правилима оператора система на чијем се систему налази уговорено место испоруке.
Гас који се испоручује Купцу мора да буде такав да доњи Wobbe–ов индекс буде у
границама од 42-46 МЈ/m3.
Својства гаса морају бити у складу са следећим вредностима.
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метан С1
етан С2
пропан С3,бутан С4
азот+угљеник-диоксид
водоник-суфид
сумпор из меркаптана
сумпор укупно

Хемијски састав
Садржај сумпора
Тачка росе воде
Доња топлотна вредност

мин. 90 молска процента
макс. 4 молска процента
макс. 2 молска процента
макс. 5 молска процента
макс.5 mg/m3
макс.5,6 mg/m3
макс.20 mg/m3
-5°C(на 4 barg)
33,500+/-1000 Kj/m3

Гас који се испоручује Купцу не Smе да садржи чврсте нечистостоће, Smолу или
супстанце које производе Smолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли,
вода и слично.
Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса
издат од стране акредитоване лабoраторије ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад и да предметни
извештај достави Купцу након достављеног захтева.
Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред количине на стандардним
условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски
период.
VI МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН
Члан 9.
Количина испорученог гаса се утврђује мерењем протекле запремине, састава,
квалитета, температуре гаса и атмосферског притиска на уговореном месту испоруке, а доња
топлотна вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања.
Количина испорученог гаса изражава се у Sm3.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се утврђивање измерених и испоручених количина гаса
врши на Месту испоруке најмање једном месечно, за гас испоручен у току претходног
месеца, као и при промени цене гаса или при евентуалној промени услова испоруке у складу
са Уговором и прописима наведеним у члану 1. Уговора.
Члан 11.
Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима.
Члан 12.
У случају када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање било
непотпуно, као и у другим случајевима утвђеним Уредбом, невалидни мерни подаци се
коригују на основу процене количине у складу са Правилима.
Члан 13.
У случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити
привремени обрачун и фактурисати потрошњу гаса на основу Поруџбенице без очитавања
потрошње гаса, при чему се код првог наредног очитавања врши корекција према стварно
утрошеним количинама.
Члан 14.
Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног
уређаја у складу са правилима,уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове
ванредне контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да није
била у праву.
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Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна
утрошених количина гаса врши се у складу са Правилима.
VII ЦЕНЕ
Члан 15.
Цена природног гаса утврђује се у складу са методологијом за формирање цене
природног гаса на слободном тржишту, користећи усвојену формулу а на основу тарифа за:
1.1. „енергент“ изражен у дин/Sm3, и
1.2. „капацитет“ изражен у дин/Sm3/дан/година
Тарифа за „енергент“ се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на
месту испоруке у обрачунском периоду.
Тарифа за „капацитет“ се примењује на максималну дневну потрошњу гаса на месту
испоруке у претходној календарској години,у зависности од равномерности потрошње и
категорије Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не постоји могућност
дневног очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на
месту испоруке.
У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу
података о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из Поруџбенице. На исти начин
утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години није имао
потрошњу гаса. Годишња равномерност потрошње природног гаса се утврђује на основу
података о потрошњи природног гаса на месту испоруке и представља количник збира
остварене потрошње природног гаса у јануару, фебруару и децембру претходне календарске
године и укупне потрошње природног гаса остварене у тој години на том месту испоруке (у
даљем тексту:коефициент равномерности Кр).
Подаци о годишњој равномерности потрошње за ново место испоруке, као и за место
испоруке које током претходне календарске године није остварило потрошњу природног гаса,
утврђује се према уговореним количинама природног гаса за место испоруке.
Подаци о годишњој равномерности потрошње за постојеће место испоруке које је
активирано у току претходне календарске године и које није имало потрошњу природног гаса
у току 12 узастопних месеци, утврђује се према уговореним количинама природног гаса за
место испоруке.
Максимална дневна потрошња за ново место испоруке, као и за место испоруке које
током претходне календарске године није имало потрошњу природног гаса, утврђује се према
уговореној максималној дневној потрошњи природног гаса.
Максимална дневна потрошња за постојеће место испоруке које је активирано у току
претходне календарске године и које није имало потрошњу природног гаса у току 12
узастопних месеци, утврђује се према максималној дневној потрошњи природног гаса.
Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских
периода.
Члан 16.
Снабдевач се обавезује да о промени методологија за утврђивање цена и других услова
продаје обавести Купца у разумном року пре примене измењених цена или услова продаје
изузев у случај снижења цена и давања Купцу повољнијих услова продаје.
Укупна вредност уговора обухвата цену природног гаса и све зависне трошкове
(трошкове приступа и коришћења система за пренос гаса, трошкове приступа и коришћења
система за дистрибуцију гаса, накнаде за подстицај повлашћених произвођача гаса, као и
акцизу за гас за крајњу потрошњу) а највише до износа од 24.000.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 26.400.00,00 динара са ПДВ-ом.
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VIII ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 17.
Фактурисање испоручених количина гаса, врши се једном месечно, при чему се
датумом промета Smатра први дан у месецу за протекли месец, односно датум ванредног
очитавања при промени цене гаса, промени услова испоруке или промени снабдевача.
Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас у року од 5 (пет) дана од датума
промета.
Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са роком плаћања са нерадним даном,
рок плаћања се продужава до првог наредног радног дана.
Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу писаним
путем у року од 8 (осам) дана од датума пријема рачуна, а у противном се Smатра да је рачун
прихваћен од стране Купца у целости.
Члан 18.
Плаћање ће се извршити по пријему рачуна у року од 45 дана од дана пријема рачуна
за претходни месец за испоручени гас.
На основу докумената о очитавању утрошка, Снабдевач издаје купцу рачун за
испоручени гас, који садржи исказану цену гаса, обрачунски период као и накнаде прописане
Законом (трошкови приступа систему за пренос/ дистрибуцију гаса и накнада за подстицај
повлашћених произвођача), порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о
енергетици.
IX НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА
Члан 19.
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и тиме
проузрокује штету другој уговорној страни, дужна је да штету надокнади.
За неиспуњавање уговорне обавезе у целости, а у вези са чланом 3. став 2. овог
уговора, Снабдевач ће наплатити Купцу уговорни пенал, као средство обезбеђења накнаде
штете, по основу обавезе Купца за стварне месечне и годишње трошкове набавке и
недостајуће приходе снабдевања тј. трошкове и припадајућу маржу.
Купцима који имају уговорено потпуно снабдевање природним гасом, накнада „узми
или плати“ се обрачунава само у случају раскида уговора о продаји природног гаса или у
случају закључења Уговора о продаји природног гаса са другим снабдевачем, применом
последње познате цене гаса за вредност целе месечне обавезе, а количина за обрачун се
добија на бази уговореног максималног капацитета на месту испоруке у складу са
Поруџбеницом, користећи методологију за обрачун цене.
Издавање обрачуна и фактурисање уговорног пенала се врши у року од 10 (десет) дана
од датума промета или у случају раскида уговора, од дана раскидног захтева.
Купац је обавезан да уговорни пенал плати у року од 15 (петнаест) дана од дана
издавања обрачуна, које Снабдевач издаје у року од 30 (тридесет) дана од последњег дана
обавезе из Поруџбенице или у случају раскида уговора, од датума настанка пиSmеног
раскидног захтева.
Члан 20.
Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Снабдевач има право да обустави
даљу испоруку гаса у складу са Уредбом и прописима донетим у складу са Законом.
Обуставом испоруке из става 1. овог члана, не престаје Уговор, а у периоду обуставе
испоруке, Купац има обавезе које се односе на приступ систему у зависности од уговорених
услова испоруке гаса.
У случају обуставе испоруке гаса сходно ставу 1. овог члана, објекат Купца ће бити
искључен са система под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима
донетим на основу Закона.
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Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и дужан је да
их плати у складу са издатим задужењем Снабдевача.
Члан 21.
У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да поред главнице
плати Снабдевачу и камату у висини законске затезне камате у складу са достављеним
обрачуном Снабдевача у року од 8 (осам) дана од дана испостављања истог.
Плаћање се урачунава према реду доспевања рачуна на наплату. Уколико Купац
поред главнице дугује и трошкове и камате, прво се отплаћују трошкови, затим камате и
најзад главница.
Камата се обрачунава на износ дуга од датума доспећа рачуна на наплату до дана
исплате, и то по стопи утврђеној законом.
X ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ
Члан 22.
У случају краткотрајних поремећаја у снабдевању гасом услед хаварија,
непредвиђених околности на гасоводном систему и других околности које за последицу
имају Smањење испоруке,у циљу очувања сигурности гасоводног система примењиваће се
мере ограничења прописане Уредбом и Законом.
XI ВИША СИЛА
Члан 23.
Smатраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве,
земљотреса, експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед
аката надлежних државних органа.
Smатраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта
увозног гаса, као и у случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама Купца.
Наступање више силе не утиче на обавезу плаћања Купца за испоручени гас.
XII УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ
Члан 24.
Снабдевач има право да Купцу обустави испоруку гаса у случајевима и под условима
утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона.
Купцу се може обуставити испорука гаса и на његов захтев, под условима утврђеним
Уговором,Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона.
XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 25.
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 одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће Smатрати
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.
Конкурсна документација у отвореном поступку
Страна 35 од 48

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.
XIV ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА
Члан 26.
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења односно до
реализације укупне вредности уговора из члана 16. став 2. овог уговора, у зависности шта
пре наступи с тим да се може и пре раскинути писаном изјавом сваке уговорне стране, под
условима и на начин прописан законом, важећим прописима и овим Уговором.
Отказним роком Smатра се период, који је потребан да уговорне стране испуне своје
уговорне обавезе према Поруџбеници Купца, а уколико је наплаћен уговорни пенал из члана
21. овог уговора, отказни рок је 60 (шездесет) дана од датума настанка писаног раскидног
захтева.
Страна која раскида Уговор је дужна да претходно испуни своје доспеле новчане
уговорне обавезе или се у супротном Уговор неће Smатрати раскинутим.
Уговорне стране сагласно констатују да је Снабдевач пре закључења овог уговора
обавестио Купца о могућностима промене снабдевача у складу са Законом.
Промена снабдевача врши се у поступку, под условима и у роковима утврђеним
Правилима о промени снабдевача.
XV ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА
Члан 27.
Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах
пиSmено обавести другу уговорну страну уз доставу релевантних доказа.
Уколико због промене прописа, oдлука надлежних органа или активности једне или
обе уговорне стране, дође до промене правног статуса, обавезе настале из овог уговора
аутоматски прелазе на правне следбенике.
Преношење права врши се у року од 5 (пет) дана када правни следбеник обавести
другу уговорну страну да замењује правног претходника у Уговору и о томе пружи потребне
доказе.
Члан 28.
Уговорна страна која буде иницирала пренос права и обавеза обавестиће другу
уговорну страну о томе благовремено, уз истовремено достављање података и докумената
који се односе на пренос права и обавеза и који доказују да ће преузималац права и обавеза
бити способан да у потпуности извршава обавезе које преузима на основу Уговора.
Члан 29.
Уколико код једне од уговорних страна дође до промене у правном статусу која
ограничава или спречава ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених овим уговором
или ограничава или спречава преузимање одговорности, та уговорна страна дужна је да без
одлагања пиSmено обавести другу уговорну страну и да на њен захтев уговори правног
следбеника.
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
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Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором,
а у супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 31.
Снабдевач и Купац се обавезују да чувају као пословну тајну комерцијалне, техничке,
финансијске и друге податке који су им доступни у реализацији овог уговора.
Члан 32.
За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису
Уговором посебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима, као и прописа из члана 1. овог уговора.
Члан 33.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну, протумачен и у знак сагласности потписан.
За Купца

За Снабдевача
М.П.

_______________________
Владан Бумбић
в.д. начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне
послове

________________________
Потпис овлашћеног лица

Конкурсна документација у отвореном поступку
Страна 37 од 48

Поруџбеница бр. 01 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Сентандрејски пут бб, Нови Сад шифра МИ: 407 Оператор система:
ДП Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 1.664 Sm3/дан/год.

ГОДИНА
МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

2018./2019.
КОЛИЧИНЕ Sm³
6,950
8,870
14,000
19,500
20,500
21,350
27,912
25,050
27,000
13,300
14,500
7,000

КУПАЦ

____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 02 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Сентандрејски пут бб, Нови Сад шифра МИ: 406 Оператор система:
ДП Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 456 Sm3/дан/год.

ГОДИНА
МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

2018./2019.
КОЛИЧИНЕ Sm³
1,300
8,500
4,700
3,700
8,100
8,200
9,200
8,800
7,000
3,100
2,400
4,300

КУПАЦ
____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 03 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Сентандрејски пут бб, Нови Сад шифра МИ: 405 Оператор система:
ДП Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 270 Sm3/дан/год.

ГОДИНА

2018./2019.

МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

КОЛИЧИНЕ Sm³
0
0
0
200
3,500
4,100
4,000
5,100
4,500
50
400
0

КУПАЦ
____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 04 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Пролетерска бб, Футог шифра МИ: 652 Оператор система: ДП Нови
Сад Гас
Капацитет МИ: 500 Sm3/дан/год.

ГОДИНА
МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

2018./2019.
КОЛИЧИНЕ Sm³
5,650
4,900
1,900
1,100
6,500
7,600
11,300
11,300
10,750
3,500
850
4,600

КУПАЦ

____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 05 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Партизанска 53, Нови Сад шифра МИ: 733 Оператор система: ДП
Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 48 Sm3/дан/год.

ГОДИНА

2018./2019.

МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

КОЛИЧИНЕ Sm³
0
0
0
350
600
800
900
950
700
200
0
0

КУПАЦ
____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 06 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Краља Петра I 5, Нови Сад шифра МИ: 1362 Оператор система: ДП
Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 0 Sm3/дан/год.

ГОДИНА

2018./2019.

МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

КОЛИЧИНЕ Sm³
10
10
10
40
200
250
260
280
230
50
10
10

КУПАЦ

____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 07 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Иве Лоле Рибара 53, Ветерник шифра МИ: 532 Оператор система: ДП
Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 114 Sm3/дан/год.

ГОДИНА

2018./2019.

МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

КОЛИЧИНЕ Sm³
0
0
0
300
2,300
2,200
2,300
2,000
2,200
1,000
0
0

КУПАЦ
____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 08 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Рада Кончара ББ, Нови Сад шифра МИ: 54037 Оператор система: ДП
Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 392 Sm3/дан/год.

ГОДИНА
МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

2018./2019.
КОЛИЧИНЕ Sm³
9.000
8.000
6.500
0
494
2.000
3.000
2.000
0
6.500
8000
9.000

КУПАЦ
____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 09 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Лазе Нанчића 2, Нови Сад шифра МИ: 53166 Оператор система: ДП
Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 7 Sm3/дан/год.

ГОДИНА

2018./2019.

МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

КОЛИЧИНЕ Sm³
0
0
3
46
84
136
151
148
116
14
2
0

КУПАЦ
____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 10 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Темеринска 31, Нови Сад шифра МИ: 818 Оператор система: ДП
Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 6 Sm3/дан/год.

ГОДИНА

2018./2019.

МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

КОЛИЧИНЕ Sm³
0
0
0
35
90
105
130
126
104
10
0
0

КУПАЦ
____________________________М.П.
ПОТПИС
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Поруџбеница бр. 11 датум ___________-год.
уз Уговор бр. ______/________
ПОРУЏБЕНИЦА
природног гаса
за 2018 /2019 годину
Назив Купца Градска управа за имовину и имовинско правне послове шифра Купца
69350
Место испоруке: Јована Цвијића 7, Нови Сад шифра МИ: 776 Оператор система: ДП
Нови Сад Гас
Капацитет МИ: 32 Sm3/дан/год.

ГОДИНА

2018./2019.

МЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

КОЛИЧИНЕ Sm³
0
0
0
0
0
350
650
600
450
100
0
0

КУПАЦ
____________________________М.П.
ПОТПИС
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