
 

3 

 

 
ЈП ''ГАС-РУМА'' 
ЈНА 136 
22400 РУМА 
 
ЈНМВ ''МОТОРНА ГОРИВА'' 
БРОЈ:36/1.1.2.8. 
ДАТУМ: 27.06.2018. 
 
 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 
''МОТОРНА ГОРИВА'' БРОЈ 36/1.1.2. 
 
На основу члана 63. ЗЈН, Наручилац врши измене конкурсне документације за ЈНМВ ''Моторна 
горива'' бр.36/1.1.2. на начин који следи: 
 

- На страни 31 и 32, у оквиру ''Модел Уговора о купопродаји моторног горива'', мењају се чл. 3, 
чл.4, чл.5 и чл.9 и то на начин који следи: 
 

 
Првобитно: 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се набавка горива по овом уговору врши за дебитне картице 
које купцу у складу са овим уговором издаје продавац. 
Наручилац за испоруку дебитних картица доставља продавцу наруџбеницу, односно захтев 
којим дефинише врсту и број дебитних картица. 
На основу примљене наруџбенице односно захтева из става 2. овог члана, продавац 
доставља купцу дебитне картице. 

Члан 4. 
Продавац се обавезује да купцу стави на располагање дебитне картице из члана 3. овог 
уговора, у року од 3 радна дана од дана подношења захтева за њихово издавање, у количини, 
врсти и на начин који је опредељен захтевом. 
Након преузимања дебитних катица од стране купца, продавац ће почети са испоруком горива 
на свим пумпним станицама. 

Члан 5. 
Све обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до 
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
Купац може преузимати добра која су предмет овог уговора путем дебитних картица без 
лимита.  
Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од __________ дана од дана 
пријема рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 
Члан 9. 

Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године или до утрошка уговорених средстава и 
производи правно дејство од момента потписивања обе уговорне стране. 
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Мења се на начин: 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се набавка горива по овом уговору врши за картице које купцу 
у складу са овим уговором издаје продавац.Картица је средство евидентирања купопродајних 
трансакција горива које врши наручилац. 
Наручилац за испоруку картица доставља продавцу наруџбеницу, односно захтев којим 
дефинише врсту и број картица. 
На основу примљене наруџбенице односно захтева из става 2. овог члана, продавац 
доставља купцу картице. 

Члан 4. 
Продавац се обавезује да купцу стави на располагање картице из члана 3. овог уговора, у року 
од 3 радна дана од дана подношења захтева за њихово издавање, у количини, врсти и на 
начин који је опредељен захтевом. 
Након преузимања катица од стране купца, продавац ће почети са испоруком горива на свим 
пумпним станицама. 
 

Члан 5. 
Све обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до 
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
Купац може преузимати добра која су предмет овог уговора путем картица без лимита.  
Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од __________ дана од дана 
пријема рачуна. Рачун се испоставља најкасније до 10-ог у месецу за претходни месец. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 
Члан 9. 

Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године а најдуже до утрошка уговорених 
средстава и производи правно дејство од момента потписивања обе уговорне стране. 
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М О Д Е Л    У Г О В О Р А 
О КУПОПРОДАЈИ МОТОРНОГ ГОРИВА 

 
 
Закључен .....................2018. године 
 
НАРУЧИЛАЦ: ЈП "ГАС-РУМА, Рума ул. ЈНА бр. 136, матични број: 08593205, 

ПИБ:102133040, кога заступа Директор, Рада Маравић, у 
својству купца (у даљем тексту: "КУПАЦ") 

ПОНУЂАЧ: са седиштем у _______________________________ адреса: 
__________________________________________ бр ________ 
, матични број: _______________ ПИБ: ____________________ 
кога заступа директор, _________________________________, 
у својству продавца ("у даљем тексту:"ПРОДАВАЦ") 

 
 
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет уговора је купопродаја моторног горива за потребе КУПЦА у току трајања овог 
уговора и то: 
 
Безоловни моторни бензин БМБ 95    2.300 литара 
Евродизел       1.100 литара 
Течни нафтни гас (ТНГ)     6.150 литара 
 
II  ВРЕДНОСТ ДОБАРА  

Члан 2. 
Јединичне цене роба које су предмет овог уговора утврђене су у приложеној понуди продавца 
бр ___________ од ______________ године на основу које је извршена додела уговора о 
јавним набавкама мале вредности.    
Понуђене цене се могу мењати једино у случају промене тржишних услова из објективних и 
доказивих разлога. 
Укупне количине купљеног горива до краја реализације предметне јавне набавке могу бити 
кориговане у складу са кретањем цена и потребама Наручиоца али тако да не прелазе укупну 
процењену вредност набавке која износи 811.300,00 динара. 
 
III   НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се набавка горива по овом уговору врши за картице које купцу 
у складу са овим уговором издаје продавац.Картица је средство евидентирања купопродајних 
трансакција горива које врши наручилац. 
Наручилац за испоруку картица доставља продавцу наруџбеницу, односно захтев којим 
дефинише врсту и број картица. 
На основу примљене наруџбенице односно захтева из става 2. овог члана, продавац 
доставља купцу картице. 
 

Члан 4. 
Продавац се обавезује да купцу стави на располагање картице из члана 3. овог уговора, у року 
од 3 радна дана од дана подношења захтева за њихово издавање, у количини, врсти и на 
начин који је опредељен захтевом. 
Након преузимања катица од стране купца, продавац ће почети са испоруком горива на свим 
пумпним станицама. 
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Члан 5. 
Све обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до 
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
Купац може преузимати добра која су предмет овог уговора путем картица без лимита.  
Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од __________ дана од дана 
пријема рачуна. Рачун се испоставља најкасније до 10-ог у месецу за претходни месец. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
IV МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 6. 
Испорука добара из члана 1. овог уговора врши се на пумпним станицама продавца. 
Продавац се обавезује да купцу врши испоруку добара која су предмет овог уговора 
сукцесивно током уговореног периода према потребама купца и конкретних захтева за 
набавку. 
Квалитет добара која се испоручују мора у потпуности да одговара важећим домаћим и 
међународним стандардима за ту врсту добара. 
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да у случају постојања примедби које се односе на квалитет или 
количину горива, купац има право да уложи приговор продавцу у року од три радна дана од 
дана сазнања за недостатке, а најкасније у року од тридесет дана од дана сваке појединачне 
испоруке уговорених добара. 
Приговор из става 1. овог уговора, продавац је дужан да размотри у року од осам дана и да 
купцу достави образложено писмено изјашњење о оправданости приговора купца, у противном 
купац има право да раскине уговор. 

Члан 8. 
Уговорне стране су сагласне да у случају десетодневног поремећаја снабдевања купца од 
стране продавца добрима која су предмет овог уговора, а које је изазвано вишом силом, купац 
има право да раскине овај уговор без остављања отказног рока. 
У случају наступања више силе, продавац се обавезује да у року од 24 часа од наступања 
више силе обавести купца о истом, јер се у противном сматра да је продавац прекршио 
одредбе овог уговора. 
 
V   ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 9. 
Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године а најдуже до утрошка уговорених 
средстава и производи правно дејство од момента потписивања обе уговорне стране. 
 
VI   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
Овај уговор може отказати свака уговорна страна услед кршења одредаба уговора и у другим 
случајевима сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим 
односима и других позитивних прописа. 
У случају из претходног става овог члана уговорна страна која раскида уговор дужна је да 
другој уговорној страни достави писано обавештење о отказу уговора. 
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Члан 11. 

Све спорове који настану при реализацији овог уговора, уговорне стране ће настојати да реше 
споразумно, а уколико се исти не може постићи надлежан је  суд према седишту купца. 
 

Члан 12. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) припадају продавцу а 
преостала 2 (два) купцу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КУПАЦ    ПРОДАВАЦ  

М.П.  
 

 
М.П.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну уговора и приложе га уз 
понуду, чиме потрвђују да су сагласни са понуђеним моделом. 
У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере сваку 
страну уговора. 
 
 
 
 

 


