
МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ГОРИВА

Закључен између:

1. Наручиоца ЈКП ”Водовод ” Бор са седиштем у Бору, улица Чочетова бр. 16, ПИБ: 100567394 Матични
број: 07183453 Број рачуна:  200-2960980101044-22 код Поштанске штедионице,  кога заступа  директор
Горан Павић спец. струк. инж. маш.   (у даљем тексту: Наручилац) и

2.  Понуђача  ..................................................................  са  седиштем  у ...............................,
улица  ..........................................,  ПИБ:.........................,  Матични  број:  .......................,  Број
рачуна:  .....................................,  Назив  банке:......................................,  кога
заступа................................................................... (у даљем тексту: Добављач) 

и са понуђачима из групе понуђача:
_____________________________________________________________________________

Добављач наступа са подизвођачем/подизвођачима:

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама и подзаконских аката којима се уређује поступак
јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добара-гориво (ЈН Број:2/21) и
-  да  је  Добављач доставио  Понуду  број:  _______  од  _______  .2021.  године,  за  коју  је  утврђено  да
испуњава све услове из Закона и конкурсне документације и која се  налази у прилогу овог уговора и
чини његов саставни део.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна набавка горива и то Eвро дизела, Евро премиум-а BMB 95,
TНГ-а и ADBLUЕ-а за потребе коришћења службених возила Наручиоца у периоду од годину дана почев
од дана закључења уговора, коришћењем картице за гориво, у свему према понуди  Добављача бр. ___ од
__________ 2021. године, условима из конкурсне документације и утврђеним стандардима  за предметно
гориво.

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ГОРИВА 

Члан 2.

Количина горива одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима испоруке
током периода снабдевања. 

Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у
складу са стварном потрошњом горива Наручиоца.

Понуђена добра морају у потпуности по квалитету да одговарају стандардима који су прописани
за ову врсту производа, у складу са позитивним прописима Републике Србије.



ЦЕНА 

Члан 3.

Укупна вредност  добара износи  ___________________  динара  без  ПДВ-а  и  утврђена  је  према
јединичним ценама из понуде која је сатавни део овог уговора.

Укупна вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара.
         У цену су урачунати сви зависни трошкови Добављача за цео период важења уговора.

 Овај уговор се потписује на максимални процењени износ јавне набавке у вредности од _____________
динара без ПДВ-а (попуњава Наручилац).

Уговорне стране уговарају да Наручилац није у уговорној обавези да своју потребу за наведеним добрима
реализује до напред наведеног максималног износа. 
Добављач нема права да од Наручиоца захтева реализацију предметне набавке до наведеног максималног
износа. 
Уколико Наручилац потроши напред наведена финансијска средства уговорена за реализацију предметне
набавке или реализује све своје потребе за предметним добрима пре истека рока на који је овај уговор
закључен, исти ће се сматрати извршеним са даном последње испоруке.

         
МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 4.

Добављач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора на својим бензинским станицама
сукцесивно испоручивати гориво Наручиоцу према његовим потребама.

Добављач  сноси одговорност у случају да Наручиоцу не испоручи гориво у складу са чланом 2. и
чланом 3. овог Уговора и дужан је Наручиоцу надокнадити насталу штету.

 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТОГ ГОРИВА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да плаћање преузетог горива врши сукцесивно на основу испостављене
фактуре, уплатом на текући рачун Добављача бр._________________ код __________________ у року од
45 дана од дана пријема фактуре.

У случају да Наручилац не плати рачун у року из става 1, дужан је да Добављачу, за период доцње
плати и затезну камату прописану законом, коју је Добављач дужан да образложи и изда каматни лист,
као посебан докуменат. 

Наручилац   ће   извршити   плаћање   на   банкарски   рачун   Добављача,   по   писменим
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун укупан износ цене
за преузету количину горива. 



ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КУПЦА И ДОБАВЉАЧА У ИЗВРШЕЊУ УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА

Члан 6.

Добављач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора на својим бензинским станицама, на
територији Републике Србије, обезбедити могућност  продаје горива путем картице и могућност увида
Наручиоца  у  потрошњу  предметног горива  по  регистарском  броју  возила,  пређеној  километражи  и
укупној потрошњи горива. 

Наручивање  и  преузимање  картица,  вршиће  се  на  тај  начин  што  ће  Наручилац одмах  по
закључењу уговора  доставити  Добављачу списак возила, који садржи: регистарски број возила, марку
возила  и врсту деривата који возило користи. 

НАЧИН  ОБАВЕШТАВАЊА  О  ПРОМЕНИ  ЦЕНА  И  ДРУГИХ  УСЛОВА  СНАБДЕВАЊА
ГОРИВОМ

Члан 7.

Јединичне цене утврђују се и мењају одлукама Добављача  у складу са законом  подзаконским актима
који регулишу ову метерију и у складу са кретањем цене на тржишту нафтних деривата у Републици
Србији.
 
Испоручена добра која су предмет набавке, Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на
дан испоруке. 

Добављач је  дужан да  о  сваком повећању цене  предметних добра  обавести  Наручиоца,  тако што ће
Наручиоцу достављати све измене званичног Ценовнка, домах по његовом доношењу. Цене предметних
добара не смеју бити више од упоредивих тржишних цена.  У супротном Наручилац може раскинути
уговор.

ВИША СИЛА
 

Члан 8.

У случају да је неиспуњење обавезе испоруке горива онемогућено наступањем околности који су
настaле независно од воље сауговарача,  после закључења уговора и које спречавају његово извршење у
целини или делимично, као што су: виша сила,  или ограничење испоруке робе актом државних органа
или  недостатак  сирове  нафте  или  друге  сировине  горива,  Добављач  не  сноси  одговорност  за
неиспоручене количине.  

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9.

  Све несагласности у вези испуњења уговорних обавеза уговорне стране решавају мирним путем
и међусобним договором. Уколико то није могуће свака од уговорних страна има право на раскид овог
уговора у случају неиспуњења или неблаговременог испуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима:
- ако добављач не изврши услуге по условима из понуде,
- ако не испуни уговорне обавезе из овог уговора,
- у случају промене цене која би била већа од упоредивих тржишних цена
- ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је уговором предвиђено,
- споразумом уговорних страна,
- и у др.случајевима у складу са законом.



          О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести другу
уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 5 (пет) дана од дана пријема
писменог обавештења

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да
реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за
решавање спора надлежан је стварно надлежан Привредни суд у Зајечару. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11.

На  сва  питања  која  нису  уређена  овим  уговором  примењиваће  се  одредбе  Закона  о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог
уговора. 

Наручилац и Добављач  ће, након потписивања уговора, одредити лица која  ће бити овлашћена за
размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерка, по три примерка за сваку уговорну страну. 

   ЗА ДОБАВЉАЧА:                                                                ЗА НАРУЧИОЦА:
        директор 

___________________________                                    ______________________
 Горан Павић спец. струк. инж. маш.  








