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Члан 3

Наручилац преузима обавезу плаћања уговорних обавеза до 31.12.2016. године, а плаћања након истека
овог периода, вршиће се уз услов обезбеђења потребних средстава на основу Одлуке о буџету наручиоца
за 2017. годину.

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по уговореној цени све док не наступи
општа промена цена у ценовнику Продавца, а која се врши уобичајено у вези са променом цена нафте на
светском тржишту или до које долази услед промене других објективних елемената који утичу на
формирање цена у области промета нафтним дериватима.
Испоручено гориво се плаћа по ценама на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан
преузимања горива у возило Купца на бензинским станицама Продавца..

Купац има обавезу да изврши плаћање цене из члана 2. овог уговора у року од 15  дана од дана пријема
рачуна Продавца, који ће продавац издавати два пута месечно (15. и последњег дана у месецу) за месец у
коме је набављено гориво.

Елементи и начин достављања рачуна
Члан 4.

Након испоруке горива у зависности од промета добара,  Продавац доставља  рачун у  2  примерка
(оригинал + 1 копијa).
Рачун мора да садржи све елементе предвиђене чланом  42.  Закона о порезу на додату вредност
Републике Србије.
Уз рачун се доставља извештај о свим трансакцијама у обрачунском периоду за електронске картице за
набављено погонско гориво који мора да садржи:

· број картице
· место, дан и сат пуњења горива
· врста и количина купљеног горива
· јединична цена купљеног горива
· износ куповине у динарима

Рачун који није сачињен у складу са одредбама овог члана биће враћен Продавцу, а плаћање одложено на
његову штету све док се не изврши корекција и испостава уредног рачуна.

Рок и место испоруке
Члан 5

Продавац је дужан да гориво испоручује сукцесивно на месечном нивоу, у складу са динамиком и
потребом Купца.
            Место испоруке је FCO пумпна станица Продавца.

Квалитет горива
Члан 6.

Продавац гарантује квалитет испорученог добра одређен Правилникom о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла (Службени гласник РС брoj 11/2015 од 29.12.2015) .


