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страна 25 А од 27 страна 
МОДЕЛ 

Уговора о набавци горива   
  

Закључен између:  
 

1. Градска општина Стари град,  Београд улица Македонска број 42,   коју на основу закључка Већа 
број 020-3-____/14 од ___.____.2014. године, заступа начелник управе Славко перовић  (у даљем 
тексту: Купац ) 

 
                                         и 
 

2. _________________________, из _____________________ , улица 
________________________________  број ____, кога  заступа __________________________  
директор,    (у даљем тексту:  Продавац) 

 
Уговорне стране констатују: 
- Да је Купац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама, спровео поступак јавне набавке мале 
вредностиза набавку 5000  литара погонског горива „ евро premium BMB 95  за службене аутомобиле 
Градске општине Стари град,  
  - да је наручилац у складу са  одговарајућим чланом   Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број 020-3- ______/14  од ____.____.2014. године изабрао 
____________________________  за набавку 5000  литара погонског горива „евро premium BMB 95“ за 
службене аутомобиле  Градске општине Стари град,  
  
Предмет уговора  

 

Члан 1. 
 
Предмет овог Уговора  je испорука  погонског  горива „ евро premium BMB 95“  за моторна возила путем 
електронских картица  (у даљем тексту: гориво) у свему према захтевима Купца,  Спецификацији  картица 
и горива, кoja заједно са понудом Продавца број _________  од ____.___.2014. године, чини сатавни део 
Уговора.  
 
 
Цена и начин плаћања:  

Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност горива из спецификације овог Уговора,  износи :  
_____________    динара без пдв-а односно ______________ са пдв-ом  колико износи и укупно 
опредељена вредност за ову јавну набавку.  

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи 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 3 дана од дана пријема рачуна 
Продавца, који ће продавац издати  два пута месечно ( 15. и последњег дана у месецу) за месец у коме је 
набављено гориво.   
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 страна 26 А од 27 страна 
Елементи и начин достављања рачуна          

Члан 3. 
 
Након испоруке горива у зависности од промета добара,  Продавац доставља  два пута месечно (  15.  и 
последњег дана месеца) за испоручено гориво у том месецу  у  4 примерка (оригинал + 3 копије). 
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  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 коректно сачињеног рачуна.  
 

 

Рок и место испоруке 

Члан 4 

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 Правилник о техничким и другим захтевима за 
течна горива нафтног порекла (Сл. Гласник РС бр.123/2012 од 28.12.2012) и Правилник о изменама и 
допунама правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла(Сл. Гласник РС 
бр.63/2013 од 19.07.2013) . 

 
Важење Уговора 

Члан 7. 
 

Овај Уговор закључује се са одређеним роком трајања од 1 (једне) године, почев од дана обостраног 
потписивања Уговора.   

Свака уговорна страна може отказати уговор и пре истека рока,  с тим да отказ мора бити дат у писаној 
форми и уредно достављен другој уговорној страни, уз отказни рок од 60 дана.  

Купац услуга задржава право да Уговор раскине једнострано без отказног рока уз писмено образложење 
разлога раскида Уговора, уколико  Продавац, испоруку горива из члана 1. Уговора  не обавља у складу са 
одредбама члана 3. Уговора.  
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Виша сила          

Члан 8. 
 
У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне или друге стране, а које се 
према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају извршења обавеза за 
време док трају наведене околности и по основу овога ниједна од уговорних страна нема право на било 
какву накнаду. 
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писменим путем да обавести другу уговорну страну о 
настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку престанка тих околности. 
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле познате у тренутку 
закључења уговора и преузимања уговорних обавеза. 
У случају да околности из става 1.  овог члана трају дуже од 30  (тридесет)  дана свака уговорна страна 
може раскинути Уговор. 
 
Уступање права и обавеза  

Члан 9. 
 
Ниједна уговорна страна нема право да овај Уговор, или некo од својих права или  обавеза из овог 
Уговора, уступи, прода нити заложи права  трећем лицу без претходне писане сагласности друге уговорне 
стране. 
 
Материјално право и решавање спорова 
 

Члан 10. 
 
За све оно што није регулисано овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима. 
Евентуалне спорове, настале по основу реализације обавеза из овог Уговора, уговорне стране ће настојати 
да отклоне споразумно, а уколико то не буде могуће, исти ће се решавати пред стварно надлежним судом 
у Београду. 
 
Завршне одредбе 
 
Овај Уговор ступа на снагу одмах након потписивања и траје до окончања свих уговорних обавеза по овом 
Уговору. 
Све измене овог Уговора могу се вршити у писaној форми на основу постигнуте сагласности уговорних 
страна. 
 
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од који Купац задржава 4 (четири) примерка, а 
Продавац 2 (два) примерка. 
 
                  П Р О Д А В А Ц 
 
 
 

К У П А Ц 
 
 
 

 
 


