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Наручилац је извршио измену конкурсне документације на страни 24, у делу -  МОДЕЛ 
УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА члан.4.



 

 
Матични број: 08010714 
ПИБ: 100535469 
Текући рачун: 840-481661-57 
e-mail: dzspazova@gmail.com  
Број: 9-1/18/_ 
ул. Владимира Хурбана број 2 

Стара Пазова 
Датум: ___. ___.2018.година 

 
 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

 
  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :   Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. 
Владимира Хурбана бр.2, ПИБ: 100535469, Матични број: 
08010714, кога заступа  директор спец. др мед. Александар 
Омеровић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

 "________________________________________________“, из 
________________, ул._______________________, бр.______, 
ПИБ; __________ , Матични број: __________, кога заступа 
___________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : набавка добара – горива 

 
 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку горива,  

 да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. 
_____ дана __.__.2018. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2018. 
године, која чини саставни део овог уговора; 

 да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2018. године, којим се прихвата 
понуда Испоручиоца "____________________________________________". 



ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка горива за потребе Наручиоца, за  12 месеци, 
почев од дана потписивања уговора, у свему према  прихваћеној понуди Испоручиоца 
број________од ______2018. године, као и осталим одредбама овог уговора. 

Понуда Испоручиоца број ________ од _____2018. године саставни је део овог 
уговора (у даљем тексту: понуда). 

 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди  дате оквирно за 
период од 12 месеци и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца 

за ± 10%.  

Уговорене стране су сагласне да квалитет испорученог горива мора да испуњава 
техничке и друге захтеве и критеријуме прописане Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла (,,Сл.Гласник РС'' бр.111/2015). 

 

 Наручилац има прво да приликом сваке појединачне испоруке горива на 
бензинској станици Испоручиоца изврши квалитативну и квантитативну контролу 
испорученог горива. 

У случају постојања квантитативних недостатака Наручилац може одмах 
уложити приговор, а Испоручилац се обавезује да одмах комисијски утврди чињенице, о 
чему ће се сачинити записник који потписују присутни представници обе уговорне 
стране. 

Квантитативне недостатке констатоване записником из става 1. овог члана, 
Испоручилац је дужан да без одлагања отклони о свом трошку. 

У случају постојања квалитативних недостатака који су уочени непосредним 
опажањем приликом испоруке, Наручилац може одмах уложити приговор, а 
Испоручилац се обавезује да одмах упути стручно лице ради узорковања и анализе 
горива. 

Уколико Наручилац не омогући стручном лицу Испоручиоца да изврши 
узорковање горива, губи право на истицање приговора. 

У случају постојања скривених мана горива, Наручилац може уложити приговор 
Испоручоцу одмах након сазнања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана сазнања. 

Апсолутни рок у коме Наручилац може истицати приговор на квалитет износи 
10 (десет) дана од дана појединачне испоруке горива. 

Уколико Испоручилац не прихвати постојање недостатака у квалитету 
испорученог горива, за утврђивање квалитета уговорне стране споразумно ће 
ангажовати друго правно лице. 

Уколико се котролом квалитета установи да је испоручено гориво одговарајућег 
квалитета, Наручилац сноси трошкове контролног утврђивања квалитета. 

Уколико се контролом квалитета установи да је испоручено гориво није 
одговарајућег квалитета, Испоручилац сноси трошкове контролног утврђивања 
квалитета и дужан је да надоканади све евентуалне штете узроковане на службеним 

возилима Наручилац које су настале као последица неадекватног квалитета. 

 



ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Испоручилац ће вршити испоруку горива по јединичним ценама из понуде, у 
коју улазе и накнаде трошкова акцизе, царине, испоруке и слично. 

 

Јединична цена без ПДВ-а за литар горива износи: 

 

EУРО ПРЕМИЈУМ БМБ95 -  __________ динара; 

EУРО ДИЗЕЛ -  ___________ динара; 

АДИТИВИРАНИ ЕУРО ДИЗЕЛ - __________ динара. 

             

           Укупна уговорена цена горива, која обухвата попуст од ____ %  износи: 
______________ динара без ПДВ-а, односно: ______________ динара са обрачунатим 
ПДВ-ом. 

           Испоручилац се обавезује да ће исказани попуст обрачунати на крају месеца, по 
испостављању фактуре. 

        Наручилац плаћа испоручене количине по ценама на дан преузимања на 
бензинској станици, на основу рачуна, уплатом на текући рачун Испоручиоца у  року од 
_______ дана (Навести рок из понуде) од дана издавања фактуре наручиоцу, која се издаје 
једном месечно и то најкасније до 5-ог у месецу, за претходни месец.  

 Уговорне цене нафтних деривата не могу се мењати за време важења уговора, 
изузев у случају промена цена нафтних деривата на тржишту нафних деривата. У том 
случају Испоручилац је дужан да Наручиоца благовремено обавести писменимм путем, 
о евентуалним променама, односно усклађивању цена нафтних деривата.  

     

  

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да испоруке горива врши према потребама Купца, 
одмах након пријема захтева на својим бензинским станицама у свему према Списку 
бензинских станица, који чини саставни део уговора.  

Испоручилац се обавезује да испоруке горива врши квалитетно у свему према 
нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке, 
професионално и савесно. 
 

 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 

Члан 6 

Испоручилац се обавезује да приликом потписивања уговора или у року од 10 

дана од дана обостраног потписивања уговора достави неопозиву, безусловну, 

плативу на први позив и без права протеста,  банкарску гаранцију за добро извршење 

посла,  на износ од 5% вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење својих 

уговорених обавеза .  

 



ВИША СИЛА 

Члан 7. 

  Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у овом уговору за 
кашњење у извршењу обавеза из уговора. О датуму наступања, трајању и датуму 
престанка више силе, уговорене стране су обавезне да обавесте једна другу писменим 
путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

  Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 
експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су 
законом утврђени као виша сила. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 8. 

Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока 
Наручилац  има и у случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу 
неодговарајућег квалитета у складу са чланом 3. овог уговора, при чему има право да 
активира финансијско средство обезбеђења. 

Наручилац задржава право да откаже или измени овај уговор, без било каквог 
права Испоручиоца да потражује накнаду штете или изгубљене добити, у случајевима на 
које Наручилац не може да утиче и то: 

- у случају реорганизације здравствене заштите од стране надлежног органа РС, 
што би довело до  престанка потребе Наручиоца за уговореним количинама 
горива, о чему је Наручилац у обавези да благовремено обавести Испоручиоца; 

- у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од 
стране РФЗО-а, што би довело до немогућности набавке уговореног горива, 

- у другим оправданим случајевима због околности на које Наручилац не може да 
утиче. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници 
уговорних страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне 
од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат 
на Уговору.  

Рок важења уговора је годину дана од дана потписивања.  

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној 
форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 
(два ) примерка за сваку уговорну страну. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и осталих позитивних прописа. 

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, 
уговорне стране ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати 
Привредни суд у Сремској Митровици. 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 
 
 

_________________________ 

            
 

________________________________ 
Спец. др мед.  Александар Омеровић 

 

 


