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                               ИЗМЕЊЕНИ  ОБРАЗАЦ  БРОЈ  7.-      
 

 

На основу члана 61.- Закона о јавним набавкама Р. Србије израђен је овај: 
 

 

 

 М О Д Е Л 

   У  Г  О  В  О  Р  А 

       

 

 

Закључен између:  

1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова бр.17  

    а кога заступа в.д. директор мр Драган Божић  као Наручилац ( у даљем  тексту  

    Купац) и 

 2.-________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    као Понуђач ( у даљем тексту продавац ) са подизвођачем:_______  

   ________________________________________________________  

  ( уколико наступате самостално или као група понуђача на ову линију 

                                                                 не уписујте никакав податак) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који 

ће бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са 

прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле 

којима ће се регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне 

документације.  
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Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је купопродаја горива за моторна возила и то:  Безоловни моторни 

бензин (БМБ 95) Евро премијум, Евро дизел  и AD Blue путем компанијске кредитне 

картице за потребе ЈКП Водовод и канализација у Новом Саду (у даљем тексту: добра), 

према понуди Продавца заведеној под бројем ______ од __________2013. (попуњава 

Купац/Наручилац) и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине 

саставни део овог уговора.  

 

Саставни део овог уговора су правна акта која регулишу  издавање и коришћење 

компанијских  кредитних картица, односно____________________(уписати тачан назив и 

врсту акта), а која ће се примењивати у делу у којем нису у супротности са одредбама овог 

уговора и понудом из става 1. овог члана.  

 

(Продавац наступа са подизвођачем ___________________, ул. _____________ из 

_____________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 

_____________________________).  

 

 

Члан 2.- 

 

Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 месеци, а ступа на снагу 

када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум 

наведен у деловодном печату Купца. 

 

 

             Члан 3.- 

 

Једнична цена, оквирна количина и врсте горива прецизирани су прихваћеном понудом 

Продавца.  

 

Овај уговор се закључује на максимални износ од 48.000.000,00 динара без пдв-а, 

односно__________________ динара са обрачунатим пдв-ом,  који износ представља 

процењену/уговорену вредност  набавке предметних добара на годишњем нивоу , усклађен 

са   потребама  Купца за уговорени  период . Уговорне стране уговарају, да Купац није у 

уговорној обавези да своју потребу за наведеним добрима  реализује до напред наведеног 

максималног износа, пре истека рока на који је овај уговор закључен, те сходно овој 

уговорној одредби , Продавац нема права да од Купца захтева релизацију предметне набавке 

до наведеног максималног износа.Уколико Купац  потроши напред наведена финансијска 

средства уговрена за реализацију  предметне набавке или  реализује све своје потребе за 

предметним добрима и пре истека рока на који је овај уговор закључен, овај уговор ће се 

сматрати аутоматски раскинутим са даном последње испоруке односно са даном   плаћања 

рачуна за  исту , о чему ће Купац благовремено обавестити Продавца. 
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Члан 4. 

 

Купац се обавезује да ће за испоручено гориво Продавцу плаћати по ценама које су 

утврђене у понуди Продавца.  

 

Продавац може изменити цене само из објективних разлога као што је раст или пад цене 

сирове нафте на светском тржишту. О свакој евентуалној промени цене, Продавац је дужан 

да писмено обавести Купца и достави Купцу измењени ценовник. Измењене цене не смеју 

бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном, Купац може раскинути уговор са 

отказним роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду.  

 

Продавац се обавезује да ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које 

одобрава и другим корпоративним клијентима, а који ће се обрачунати до краја текућег 

месеца за претходни 

 

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за 

тај месец и одређује висина попуста у складу са прехтодним ставом. Припадајући попуст 

одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни 

месец.  

 

 

 

Члан 5. 

 

Купац се обавезује да, за потребе издавања компанијских кредитних картица, Продавцу 

достави потписану и печатом оверену спецификацију својих моторних возила са 

регистарским бројевима и другим потребним подацима, као и све измене ове 

спецификације.  

 

Продавац се обавезује да ће Купцу без накнаде издати и предати компанијске картице из 

става 1. овог члана у року од ____ дана од дана пријема спецификације, односно измене 

спецификације, из става 1. овог члана.  

 

Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља Записник 

који потписују овлашћени представници обе уговорне стране. 

 

Купац се обавезује да компанијске картице из става 1. овог члана чува са дужном пажњом 

да не би дошло до злоупотребе или губитка.  
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Члан 6. 

Продавац се обавезује да Купцу, за потребе његових возила, испоручује добра на својим 

пумпним станицама, сукцесивно у току периода важења овог уговора. 

 

Списак пумпних станица Продавца је саставни део овог уговора.  

 

Под даном испоруке подразумева се дан преузимања добара од стране Купца на бензинским 

станицама Продавца. 

 

Приликом испоруке добара сачињава се отпремни документ који потписују одговорно лице 

Продавца које извршава отпрему, са једне стране, и лице које у име Купца врши пријем, са 

друге стране. Лице које у име Купца врши пријем сматра се овлашћеним представником 

Купца. 

 

Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу достављених 

података од стране Купца и утврђених месечних кредитних лимита од стране Продавца.  

 

 

Члан 7. 

 

Продавац се обавезује да Купцу испоручује добра која испуњавају стандарде квалитета који 

су одређени прописом којим се у Републици Србији уређују технички и други захтеви за 

течна горива нафтног порекла.  

 

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у ком случају 

је дужан да поднесе Продавцу приговор без одлагања, односно у погледу количине одмах 

приликом испоруке добара, а у случају приговора на квалитет без одлагања.  

 

У случају приговора на количину испоручених добара, Купац одмах обавештава Продавца, 

који је дужан да упути стручно лице које ће на лицу места утврдити чињенично стање и о 

томе сачинити заједнички записник.  

 

У случају приговора на квалитет испоручених добара, Купац одмах обавештава Продавца, 

који упућује стручно лице ради узорковања испоручених добара која се предају на анализу 

независној акредитованој лабораторији, коју одређује Купац.  

 

Трошкове анализе иницијално сноси Продавац, који има право да ове трошкове надокнади 

од Купца уколико се анализом утврди да испоручена добра испуњавају уговорене услове 

квалитета.  

 

Купац има право на накнаду штете у случају да дође до кварова на возилима Купца, а до 

којих је дошло услед лошег квалитета добара.  
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Члан 8. 

 

Продавац се обавезује да до 10-тог у месецу Купцу доставља рачун и извештај о 

испорученим добрима за претходни месец. Купац се обавезује да ће испоручена добра 

плаћати у року од ___________дана од дана пријема исправног рачуна. 

Уколико Купац не прими исправан рачун у наведеном року, рок плаћања од _________ дана 

почиње да тече од дана пријема исправног рачуна.  

Извештај о испорученим добрима за период предвиђен овим чланом из става 1. овог члана 

садржи трошкове учињене од стране Купца и њихову спецификацију и обухвата:  

- место, дан и сат пуњења горива;  

- врсту и количину испорученог горива;  

- јединичну цену испорученог горива из усвојеног ценовника Продавца од стране 

Купца, који је важио на дан те испоруке;  

- регистарски број возила;  

- читање стања километар сата у возилу.  

 

Продавац се обавезује да, по захтеву Купца, у року за достављање рачуна достави податке 

наведене у рачуну и извештају о испорученим добрима за период предвиђен овим чланом из 

става 1. овог члана и електронским путем. 

 

 

Члан 9. 

 

Уколико Продавац у уговореном року не изврши све своје уговорне обавезе, обавезан је да 

за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,2% укупне уговорене максималне 

вредности из члана 3.- став 2 овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може 

прећи 5% уговорене максималне вредности из члана 3.- став 2 овог уговора.  

 

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете.  

 

 

Члан 10. 

 

Продавац се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора достави две бланко 

(сопствене) соло менице, у висини  од 5% од укупне уговорене максималне вредности из 

члана 3.- став 2 овог уговора без пдв-а по меници, на име доброг извршења посла, са роком 

важности најмање 10 дана дуже од датума истека уговора и евентуално плаћање уговорне 

казне. Менице се држе у портфељу Купца све до испуњења уговорних обавеза Продавца, 

након чега се враћају истом.  

 

Продавац се обавезује да ће са предајом меница предати Купцу и копију картона са 

депонованим потписима овлашћених лица Продавца, овлашћење Купцу да менице може 

попунити у складу са овим уговором.  

 

Све менице морају бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о  
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ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 

РС бр. 56/11) Народне Банке Србије. 

 

Члан 11 

. 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на 

уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано 

раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони 

односи.  

 

Члан 12. 

 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу 

облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 13. 

 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно.  

 

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у 

Новом Саду.  

 

Члан 14. 

 

Овај уговор је сачињен у 8 ( осам ) истоветних примерака од којих Продавац  задржава 3 ( 

три ) а  Купац 5 ( пет ) примерака. 

 

 

У Новом Саду дана ____________ 

 

 

 

        за Продавца:                                  М.П.                                   за Купца: 

 

 _______________________                 _____________________ 
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