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Измене и допуне и конкурсне доументације, ЈНВВ 04/15 Набавка горива 

Мења се конкурсна документација у следећим деловима: 

1. Страна 4.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ 

ЗАХТЕВИ, страна 26. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, страна 28. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, МОДЕЛ УГОВОРА Чл.1. , тако што под ред.бр.2 у табели 

уместо Безоловни бензин-BMB 95 треба да пише ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95. 

 

2. Страна 4., Уместо „Понуђена добра морају квалитетом задовољавати техничке 

стандарде и спецификације наведене у Правилнику о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени лист СЦГ“, бр. 51/04, 

54/05, 18/06, „Службени гласник РС“, бр.128/2007 и 5/2009)“ потребно је да 

пише „Понуђена добра морају квалитетом задовољавати техничке стандарде и 

спецификације наведене у Правилнику о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла („ Сл. Гласник» 123/2012  ,63/2013 ,, 75/2013“ ) 

страна 16.Квалитет,  Уместо „Понуђач гарантује квалитет испоручених добара у 

складу са важећим прописима и стандардима према Правилнику о Техничким и 

другим захтевима за течна  горива нафтног порекла “Службени гласник РС” 

бр.063/2013 од 19.07.2013. године, и „Службени гласник РС“ бр. 075/2013. 

Потребно је да пише: „Понуђена добра морају квалитетом задовољавати техничке 

стандарде и спецификације наведене у Правилнику о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла („ Сл. Гласник» 123/2012  ,63/2013 ,, 

75/2013“ )“ 

страна 28. Модел уговора, члан 3. Став 1,уместо „Понуђач гарантује квалитет 

испоручених добара у складу са важећим прописима и стандардима према 

Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла  

(„Службени Гласник“ бр. 123/12 од 28.12.2012. године), потребно је да пише: 

„Понуђена добра морају квалитетом задовољавати техничке стандарде и 

спецификације наведене у Правилнику о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла („ Сл. Гласник» 123/2012  ,63/2013 ,, 75/2013“ )“ 

Модел уговора, члан 5. Став 2., брише се реченица: „Понуђач гарантује 

квалитет  испорученог    добра одређен прописима СРПС-а и Правилника о 

Техничким и другим захтевима за течна  горива нафтног порекла “Службени 



гласник РС” бр.063/2013 од 19.07.2013. године, и „Службени гласник РС“ бр. 

075/2013“ . 

 

Страна 15. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

Начин плаћања:  У реченици „Уз сваку фактуру потребно је доставити 

отпремницу и фискални исечак за сваку појединачну испоруку (на фискалном 

исечку написати бр.л.к. лица које преузима гориво, као и његов својеручни 

потпис), брише се отпремница тако да сада гласи:“ Уз сваку фактуру потребно је 

доставити фискални исечак- СЛИП за сваку појединачну испоруку (на фискалном 

исечку написати бр.л.к. лица које преузима гориво, као и његов својеручни 

потпис). 

 

Модел уговора чл.2. брише се следеће: Цене нафтних деривата важе на дан 

преузимања горива у возило наручиоца на бензинској станици испоручиоца, и могу 

се мењати једино ако дође до промене цене на тржишту уз претходно обавештење 

од стране испоручиоца добара., а додаје следеће: „После закључивања уговора  

Цене нафтних деривата    које су  предмет овог уговора утврђују  се   и мењају 

одлукама Продавца у складу са  са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у 

Републици Србији. Испоручене нафтне деривате, који су  предмет овог уговора  

Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном 

испоруке подразумева се дан преузимања нафтних деривата  од стране купца на 

бензинским станицама Продавца” 

 

Модел уговора чл.2. у реченици : „Уз сваку фактуру потребно је доставити 

отпремницу и фискални исечак- СЛИП за сваку појединачну испоруку (на 

фискалном исечку написати бр.л.к. лица које преузима гориво, као и његов 

својеручни потпис), брише се фактура, тако да након измене гласи: „Уз сваку 

фактуру потребно је доставити фискални исечак- СЛИП за сваку појединачну 

испоруку (на фискалном исечку написати бр.л.к. лица које преузима гориво, као и 

његов својеручни потпис)“. 

 

Модел уговора чл.4. у реченици:“ Уз сваку испоруку понуђач је дужан да 

достави одговарајући доказ -отпремницу, као и фискални исечак ( а коме је 

написан бр.л.к. и својеручни потпис лица које преузима гориво) брише се 

отпремница тако да након измене гласи: “ Уз сваку испоруку понуђач је дужан да 

достави одговарајући доказ  - фискални исечак ( на коме је написан бр.л.к. и 

својеручни потпис лица које преузима гориво) 

 

          У прилогу достављамо нови модел уговора након свих измена. 

 



МОДЕЛ УГОВОРА  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 404-51/15-01 
Датум:  
Ч а ј е т и н а 
 
 
 

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ ) 
о набавци горива, у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ-д 04/15 

  
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                Општина Чајетина (у даљем тексту Наручилац) 

    ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина 
    Мат. број : 07353553  ПИБ : 101072148 
    које заступа председник општине 
    Милан Стаматовић 

и 
                                              _________________________( у даљем тексту Понуђач ) 
                                              ул.________________________________________________, 
                                              Мат. број___________________, ПИБ__________________, 
                                              које заступа директор_______________________________ 
 
и                                            ___________________________ (Подизвођач- ако постоји ) 
                                              ул.________________________________________________, 
                                              Мат. број___________________, ПИБ__________________, 
                                              које заступа директор_______________________________ 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:                Набавка горива 
 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈНВВ-д 04/15 Набавка 
горива, Понуђач______________________, као изабрани најповољнији понуђач  обавезује 
се да  Наручиоцу  испоручује  гориво, сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца и 
према условима који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом 
Понуђача бр.________ од _____.____.2015. године, заведеној код Наручиоца под бројем 
______ од _____ .____.2015. године, а која је саставни део овог уговора. 

 
 

Члан 1. 
 Вредност предметног добра  исказана је у обрасцу понуде у делу Образац 
структуре цена, који је саставни део Уговора.  
 

Ред. 
бр. 

Назив добра Јединица 
мере 

Количина Цена по 
јединици 
 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 1. Евро дизел  Литар 24 000    



 2. Евро премијум 
БМБ 95 

 Литар 13 000    

 3. Течни нафтни 
гас 

 литар 500    

                                                                      У К У П Н О:   

 
Цена горива је:___________________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом 
износи:___________________________ динара. 
Цена предметног добра је променљива. Понуђачу је дозвољена промена цена из понуде у 
складу са тржишним условима, Законом и подзаконским актима који регулушу ову област.  
Наручиоцу се признаје право на једностран раскид уговора уколико изабрани понуђач-
добављач нову цену горива формира тако да однос његове цене према важећој цени 
другорангираног понуђача буде неповољнији за Наручиоца него што је био у тренутку 
отварања понуда у предметном поступку набавке. При томе, потребно је да се такав 
тренд, неповољан за Наручиоца, одржи непрекидно у периоду од најмање 30  дана.  
У случају раскида уговора Наручилац не одговара ни за какву штету која евентуално 
настане за добављача. 

Члан 2. 
Искључује се могућност авансног плаћања. 
После закључивања уговора  Цене нафтних деривата    које су  предмет овог уговора 

утврђују  се   и мењају одлукама Продавца у складу са  са кретањем цена на тржишту 

нафтних деривата у Републици Србији. Испоручене нафтне деривате, који су  предмет 

овог уговора  Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под 

даном испоруке подразумева се дан преузимања нафтних деривата  од стране купца на 

бензинским станицама Продавца. 

Наручилац  ће уговорену цену плаћати сукцесивно, након сваке појединачне испоруке 

нафтих деривата који су предмет јавне набавке, у року од 45 (четрдесет пет) дана од 

испостављања рачуна од стране испоручиоца добара. 

Наручилац се обавезује да сва плаћања   по овом уговору врши на текући рачун 
испоручиоца добара број: ______________________  који се води код 
банке________________   
Уз сваку фактуру потребно је доставити фискални исечак за сваку појединачну испоруку 
(на фискалном исечку написати бр.л.к. лица које преузима гориво, као и његов 
својеручни потпис). 
Уколико нека купопродајна трансакција извршена у обрачунском периоду не буде 
обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски 
период. 

 
Члан 3.  

Понуђена добра морају квалитетом задовољавати техничке стандарде и спецификације 
наведене у Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 
(„ Сл. Гласник» 123/2012  ,63/2013 ,, 75/2013“ ). 
Наручилац има право на рекламацију квалитета испорученог добра одмах након пријема, 
а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра. 
Недостатке по рекламацији Понуђач ће отклонити у објективно најкраћем могућем року. 



 
Члан 4.  

Испорука ће се вршити сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца. Испоручилац 
добара прихвата да започне са испоруком добара одмах по потписивању уговора. 

 Уз сваку испоруку понуђач је дужан да достави одговарајући доказ  - фискални 
исечак ( на коме је написан бр.л.к. и својеручни потпис лица које преузима гориво).  
 

Члан 5.  
Понуђач се обавезује да ће испоручено гориво бити у складу са Уговором, важећим 
прописима, техничким нормативима и стандардима и нормама квалитета за дату врсту 
добара. 

 
 

Члан 6. 
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о  

заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине. 
 
 
Члан 7.  

 Понуђач одговара како за квалитет и недостатке који се могу открити обичним 
прегледом тако и за квалитет и недостатке који се доцније покажу, а који се не могу 
открити обичним прегледом (скривени недостатци).  

 
Члан 8.  

 У случају Понуђачеве одговорности за материјалне недостатке, Наручилац има сва 
права која су му призната Законом о облигационим односима које може користити по свом 
нахођењу мимо редоследа предвиђеног Законом.  
 

Члан 9.  
Понуђач се обавезује да, са даном закључења Уговора, изда и преда:  
-средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћењеписмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу- писму. Рок важења 
менице је 30(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних 
обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. 

Уколико испоручилац добара не извршава уговорне обавезе Наручилац ће 
активирати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла односно меницу. 

 
Члан 10. 

  
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
 Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора.  



 
Члан 11. 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора 
 
 

Члан 12. 
 Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће 
решавати споразумно. 
 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу. 
      
 

 Члан 13. 
 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна 
задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

     ЗА ИСПОРУЧИОЦА , 
 

 
____________________ 

 
 
 

    За Наручиоца,                                                                                           
Председник Општине 
  Милан Стаматовић 
_____________________ 

 

 


