
М О Д Е Л   У Г О В О РА 
О ПРОДАЈИ ГОРИВА  

Закључен у Бечеју, дана (попуњава Наручилац) 2022. године између уговорних страна: 

1.ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО 21220 Бечеј, ул. Милоша Црњанског 46, ПИБ: 105649553, матични 
број: 20420197, које заступа директор Фејеш Золтан (у даљем тексту: Наручилац), 

2. ___________________________________________ из _________________________, улица 
_________________________________ број ___, ПИБ: _____________________, матични број: 
_______________________, број рачуна: ______________________________________, назив 
банке____________________, кога заступа директор _______________________, као Продавац 
(у даљем тексту: Продавац). 

3. ___________________________________________ из__________________________, улица 
_________________________________ број ___, ПИБ: _____________________, матични број: 
_______________________, број рачуна: ___________________________, назив 
банке____________________, кога заступа директор ________________________. 

(попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде) 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

91/2019) спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН 2/22, чији је предмет набавка горива 
(нафте и дестилата), на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки; 

- да је Продавац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из 
понуде), која у потпуности одговара захтевима које је Наручилац предвидео у конкурсној 
документацији, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио 
Продавцу уговор о набавци горива; 

- да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити 
Подизвођачу (попуњава Наручилац уколико се набавка буде обављала са подизвођачем, у 
супротном ова ставка се брише). 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – гориво EVRO DIZEL, АДИТИВИРАНИ ЕВРО 
ДИЗЕЛ,EVRO PREMIJUM BMB 95 и АДИТИВИРАНИ EVRO PREMIJUM BMB 95 (у даљем 
тексту: гориво) коришћењем картице за гориво Продавца (у даљем тексту: картица), у складу са 
спроведеним поступком јавне набавке број ЈН 2/2022. 

Врста добра Јед. мере

EVRO DIZEL литар

АДИТИВИРАНИ EVRO DIZEL литар

EVRO PREMIJUM BMB 95 литар



Наручилац се  обавезује да ће за време трајања уговора наручити гориво у одређеним 
количини, а у зависности од својих конкретних потреба. 

Саставни део овог уговора је Понуда Продавца бр._________ од _____.2022. године. 

Члан 2. 
Продавац се обавезује да Наручиоцу испоручује гориво на свим бензинским станицама 

Продавца којима располаже на територији Републике Србије. 
Списак бензинских станица Продавца, на којима Наручилац преузима гориво у своја 

возила коришћењем картице, представља саставни део Уговора. 
Наручилац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих 

моторних возила са регистарским бројевима, називом корисника и врстом нафтних деривата. 
Наручилац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво 

наведено у спецификацији из претходног става. 

II ЦЕНА 

Члан 3. 
Цена дизел горива  EVRO DIZEL по литру износи __________________ динара 

(словима: _______________________________) без ПДВ, односно __________________ динара 
(словима: ________________________________) са ПДВ.  

Цена дизел горива АДИТИВИРАНИ EVRO DIZEL по литру изно си  
__________________ динара (словима: _______________________________) без ПДВ, односно 
__________________ динара (словима: ________________________________) са ПДВ. 

Цена бензина EVRO PREMIJUM BMB 95 по литру износи ____________________ 
динара (словима: _______________________________) без ПДВ, односно _______________ 
динара (словима: ___________________________________) са ПДВ . 

Цена бензина АДИТИВИРАНИ EVRO PREMIJUM BMB 95 по литру износи 
_____________ динара (словима: _______________________________) без ПДВ, односно 
_______________ динара (словима: ___________________________________) са ПДВ . 

У случају промене цена из става 1., 2, 3 и 4. овог члана, примењиваће се цена по 
ценовнику Продавца која важи на дан испоруке, која је у складу са важећим ценама енергената 
на тржишту и у складу са одлукама Продавца. 

Укупна Уговорена вредност је вредност из Плана јавних набавки. 

III РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
 Плаћање ће Наручилац извршити у року од ____________ дана од дана испостављања 
фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  
 Продавац ће 2 (два) пута месечно испостављати фактуре Наручиоцу, прву до 15. 
(петнаестог) у месецу, а другу до последњег дана у месецу, за тај месец.  

IV ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ 

АДИТИВИРАНИ EVRO PREMIJUM 
BMB 95 литар



Члан 5. 
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција горива EVRO DIZEL, 

АДИТИВИРАНИ ЕВРО ДИЗЕЛ, EVRO PREMIJUM BMB 95 и АДИТИВИРАНИ  EVRO 
PREMIJUM BMB 95 које врши Купац. 

Картице се издају Наручиоцу након потписивања Уговора, сагласно захтеву и 
спецификацији возила за издавање картице. 

Члан 6. 
Уговорне стране су дужне да изврше примопредају картица, о чему се саставља 

записник који потписију овлашћени представници обе уговорне стране. 

Члан 7. 
Наручилац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло до 

злоупотреба или губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка, крађе или уништења 
картице, о томе без одлагања обавестити Продавца у писаној форми. 

Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу 
картице, исту утврди неважећом и Наручиоцу изда нову картицу. 

У случају раскида уговора, Наручилац је дужан да картице врати продавцу. 

V СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 
 Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 календарских дана од дана закључења 
уговора преда Наручиоцу регистровану бланко, соло меницу за добро извршење посла 
(испуњење уговорних обавеза), уз доказ о регистрацији менице, менично овлашћење и картон 
депонованих потписа. 
 Менично овлашћење за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и квалитету, на начин предвиђен Уговором. 

VI КВАЛИТЕТ РОБЕ 

Члан 9. 
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Сл.гласник РС”, бр. 150/2020), 

VII ВИША СИЛА 

Члан 10. 
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, 

пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или 
организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности 
или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе. 

Продавац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта 
нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа 
који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата, кваровима 
или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима. 

VIII РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 11. 



Уговор се закључује на одређено време, на годину дана од датума његовог потписивања 
од стране уговорних страна, или утрошком финансијских средстава из Плана јавних 
набавки уколико се Уговор пре истека временског рока финансијски испуни. 

IХ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде 

могуће, спор ће водити стварно и месни надлежни Суд. 

Члан 13. 
Уговорне стране се обавезују да другој уговорној страни доставе податке о свакој 

извршеној статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште 
податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.). 

Члан 14. 
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других позитивних прописа. 

Члан 15. 
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених 

заступника уговорних страна. 

Члан 16. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) примерка за сваку 

уговорну страну. 

                  Наручилац                                                                                        Продавац 
  
______________________________                                                _________________________        
        Золтан Фејеш, директор    
    
Напомена: 
Сва празна поља у Моделу уговора понуђач мора да попуни, да га овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


