
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Назив органа који 

спроводи поступак: 
Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница: www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак – јавна набавка број 82/2020 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка природног гаса. 

 Назив и ознака из општег речника: 09121200-5 - Гас за гасоводну мрежу. 

 

Измена конкурсне 

документације: 

Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019-

др.закон) Управа за заједничке послове републичких органа врши измену 

конкурсне документације и то: 

 
На страни 3 од 41 и на страни 37 од 41. 

 

 
Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу. 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

Потребно је да понуду поднесете са измењеним странама конкурсне 
документације. 

Наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 



Страна 3 од 41 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26 OП 82/2020 

 

 

 

II  

 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Опис предмета набавке 

 

  Предмет јавне набавке је набавка природног гаса, под условима и на начин 

утврђен Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/14, у даљем тексту: Закон), Уредбом о 

условима за испоруку природног гаса ("Сл. гласник РС", бр. 47/06, 3/10 и 48/10, у даљем тексту: 

Уредба), Правилима о раду дистрибутивног система оператора дистрибутивног система ЈП 

"Србијагас" ("Сл. гласник РС", бр. 139/12, у даљем тексту: Правила), Методологијом за 

одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл. гласник РС" бр.75/14, у даљем 

тексту: Методологија), Правилима о промени снабдевача ("Сл. гласник РС", бр. 93/12) и другим 

прописима, као и актима Снабдевача. 

  Назив и ознака из општег речника: 09121200-5 - Гас за гасоводну мрежу. 

 

  Предметна јавна набавка је на период oд годину дана. 

  Наручилац задржава право да захтева промену услова снабдевања уколико се 

стекну услови за промену режима снабдевања. 

 

  Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.  

 

 

 

 

 

  



  Страна 37 од 41 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26 OП 82/2020 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 14. 

 
 Продавац је дужан да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора, 

примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу 

на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017). 
 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 15. 

 

 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима 

ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
 Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА  

Члан 16.  

 

 Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019-др.закон), без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани 

начин. 

 

ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 17. 

  
 Наручилац може на основу члана 115. ЗЈН након закључења Уговора без 

спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, ако за то постоје 

оправдани разлози. 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА  

Члан 18. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране 

 Уговор важи годину дана од дана закључења. 

             Наручилац задржава право да захтева промену услова снабдевања уколико се 
стекну услови за промену режима снабдевања. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
 О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

страну уговора. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду уговора. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19.  

 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  

 

 


