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У Г О В О Р   О 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
Горива и мазива 

Закључен  између:  
 
ЈКП „Впдпвпд и канализација, Нпви Пазар  
са седиштем у Нпвпм Пазару, улица 28. нпвембар бр. 35,  
ПИБ 101788008,  
Матични брпј 07194129, 
кпје заступа в.д. директпра Градимир Недељкпвић дипл. eцц. (у даљем тексту: Наручилац) с једне 
стране  
и 
__________________________________________________,  
са седиштем у ______________, улица ________________________,  
ПИБ _____________,  
Матични брпј ________________ 
кпје заступа __________________________________, (у даљем тексту: Дпбављач) с друге стране.  
 
 Основ уговора: 
          ЈН Брпј: 8/21 
          Пдлука п дпдели угпвпра, бр. ________ пд  ________ 2021 гпдине. 
          Ппнуда изабранпг ппнуђача бр. ________ пд_________2021 гпдине. 
 
Ппнуђач учествује у јавнпј набавци (заокружити): 

1. Сампсталнп 
2. Кап учесник у заједничкпј ппнуди 

Навести учеснике заједничке ппнуде: 
нпсилац_________________________________ кпга заступа____________________________________ 
учесник _________________________________ кпга заступа_____________________________________ 
учесник _________________________________ кпга заступа_____________________________________ 
 

3. Саппдизвпђачем:_________________________________________________________________ 
Навести деп ппслпва кпји ће бити ппверени ппдизвпђачу:  
___________________________________________________________________________________ 
 

Члан 1. 
Предмет угпвпра п јавнпј набавци je набавка дпбара: гприва и мазива за путничка впзила, теретна 
впзила и радне машине у свему према кпнурснпј дпкументацији јавне набавке заведенпј на Ппрталу 
ЈН _______ гпдине ппд бр.______,  и ппнуди пд  _______ гпдине заведенпј кпд Ппнуђача 
_________гпдине ппд бр.__________ (попуњава наручилац). 
 

Члан 2. 
Дпбављач се пбавезује да за пптребе наручипца изврши исппруку гприва у свему ппд услпвима из 
кпнкурсне дпкументације и прихваћене ппнуде. 
 

Члан 3. 
Квалитет исппрученпг гприва  мазива мпра пдгпварати квалитету кпји је прпписан следећим    
Правилник п техничким и другим захтевима за течна гприва нафтнпг ппрекла (Сл.Гласник РС бр. 
111/2015, 106/2016 и 60/2017, 117/2017 и 120/2017). 
Купац је пвлашћен да врши кпнтрплу квалитета исппручене рпбе у билп кпје време  и без претхпдне 
најаве на месту пријема, тпкпм или ппсле исппруке, са правпм да узпке прпзвпда из билп кпје 
исппруке дпстави независнпј специјализпванпј институцији ради анализе. 
У случају да независна институција утврди пдступаое пд угпвпренпг квалитета прпизвпда трпшкпви 
анализепадају на терет Прпдавца. 
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Члан 4. 
Исппрука  гприва вршиће се сукцесивнп у тпку 2021. и 2022. гпдине на бензинским пумпама 
исппручипца. 

Члан 5. 
Вреднпст угпвпра је __________________________________динара без ппреза на дпдату вреднпст. 
Вреднпст угпвпра јe __________________________________ динара са ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Вреднпст угпвпра је __________________________  динара без ппреза на дпдату вреднпст са пппустпм. 
Вреднпст угпвпра јe _______________________ динара са ппрезпм на дпдату вреднпст, са пппустпм. 
Пдпбрени пппуст је _______ % на малппрпдајну цену (укључена цена гприва са ПВД, акцизама и свим 
другим трпшкпвима) у мпменту тпчеоа гприва.  
Вреднпст јавне набавке мпже бити и нижа у зависнпсти пд пптреба наручипца. 
Јединичне цене дпбара кпја су предмет пвпг угпвпра прпменљиве су у перипду важнпсти пвпг угпвпра 
из пбјективних разлпга на пснпву кретаоа цена нафтних деривата на тржишту теритприје Републике 
Србије. 
 

Члан 6. 
Угпвпр се закључује на перипд дп 12 месеци пд дана пбпстранпг пптписиваоа угпвпрних старна.  
Пвај Угпвпр престаје да важи и пре истека рпка из претхпднпг става реализацијпм укупнп угпвпрених 
кпличина и/или утрпшкпм укупнп угпвпрених средстава Наручипца, дпстављаоем писменпг 
пбавештеоа Дпбављачу пд стране Наручипца. 
Перипд важеоа угпвпра мпже се прпдужити анекспм у следећим случајевима: 
- прирпдни дпгађаји кпји имају карактер више силе, 
- прекид реализације угпвпра кап ппследица мера предвиђених актима државних пргана, 
- ванредни друштвени дпгађаји кпји су закпнпм утврђени кап виша сила, 
- друштвене ппјаве и друге пкплнпсти изазване пдлукама државних пргана или актима надлежних 
пргана, за кпје није пдгпвпран Дпбављач. 
У случају наступаоа пкплнпст из претхпднпг става, угпвпрна страна кпја захтева измену Угпвпра дужна 
је да дпкаже пснпванпст тпг захтева. 
Захтев за прпдужеое рпка за извршеое угпвпра Дпбављач ппднпси Наручипцу у писменпј фпрми, у 
рпку пд 3 (три) дана пд дана сазнаоа за наступаое пкплнпсти из става 1. пвпг члана. 
Не мпже се тражити измена угпвпра збпг ванредних пкплнпсти кпје су настале ппсле истека рпка 
предвиђенпг за реализацију угпвпра. 
Дпбављач се пбавезује да исппруку дпбара врши у складу са закпнпм, правилима струке, техничким 
прпписима, нпрмативима и стандардима, ппд услпвима из Угпвпра, придржавајући се спецификације, 
техничкпг пписа и тенхичких карактеристика и других услпва из Кпнкурсне дпкументације. 
Дпбављач гарантује за квалитет исппручених дпбара и преузима све закпнске пбавезе кпје се пднпсе 
на птклаоаое ппследица кпје настану исппрукпм дпбара  непдгпварајућег квалитета.  
 

Члан 7. 
Наручилац има правп на рекламацију на квалитет и исппручене кпличине, истпвременп/пдмах накпн 
исппруке, а у случају скривених мана, пдмах, а најкасније у рпку пд 3 (три) дана пд дана сазнаоа за 
мане исппрученпг дпбра.  
Недпстатке пп рекламацији Дпбављач је дужан да птклпни пдмах, а најкасније у рпку пд 3 (три) дана 
пд дана пријема рекламације.  
 

Члан 8. 
Плаћаое ће се вршити: без аванса, валута _____ дана пд дана исппстављаоа фактуре.  
На фактури мпра бити исказан пппуст према ппнуди ппнуђача, а укпликп ппнуђач није у мпгућнпсти да 
исппстави фактуру према ппнуди у пбавези је да уз сваку фактуру дпстави коижнп пдпбреое за 
ппнуђени пппуст.  
Фактурисаое се врши пп завршетку месеца. 
Гпривп кпје се исппручи у тпку 2021. гпдини плаћаће се дп укупнпг изнпса средстава предвиђених 
финансијским планпм наручипца за 2021. гпдину, а сва плаћаоа за исппрученп гпривп у тпку 2022. 
гпдине вршиће се у складу са финансијским планпм наручипца за 2022. гпдину. 
 

Члан 9. 
Дпбављач ће Наручипцу издати картице за електрпнскп плаћаое гприва. 
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Наручилац не мпже преузети већу кпличину гприва пд оегпвих пптреба исказаних у пквиру кпнкурсне 
дпкументације, па ће у тпм смислу оегпва картица за електрпнскп плаћаое бити лимитирана. 
 

Члан 10. 
Наручилац мпже накпн закључеоа угпвпра без спрпвпђеоа ппступка јавне набавке ппвећати пбим 
предмета набавке,с тим да се вреднпст угпвпра мпже ппвећати максималнп  дп 10% пд укупне 
вреднпсти првпбитнп закљученпг угпвпра а све у складу са чланпм 160. став 1. Закпна п јавним 
набавкама, на начин предвиђен Закпнпм.  
 

Члан 11. 
Угпвпр се закључује на перипд пд гпдину дана, а најдуже дп испуоеоа укупне вреднпсти угпвпра. 
Оегпва примена ће птппчети накпн исцрпљеоа, пднпснп престанка важеоа старпг угпвпра кпји је 
Наручилац за набавку нафтних деривата закључип у претхпднпј календарскпј гпдини, п чему ће 
Наручилац благпвременп пбавестити другу угпвпрну страну.  
Све штп није наведенп у пвпм Угпвпру примеоиваће се пдредбе Закпна п јавним набавкама и псталих 
ппзитивних прпписа. 
Пвај Угпвпр престаје да важи и пре истека , реализацијпм укупнп угпвпрених кпличина и/или 
утрпшкпм укупнп угпвпрених средстава Наручипца, дпстављаоем писменпг пбавештеоа Дпбављачу 
пд стране Наручипца. 
 

Члан12. 
Саставни деп пвпг угпвпра чине:  
Ппнуда Дпбављача брпј________ пд ____________ гпдине и кпнкурсна дпкументација брпј__________ 
пд ____________ гпдине. 

Члан 13. 
Сва сппрна питаоа кпја настану у вези са извршеоем пвпг угпвпра, угпвпрне стране решаваће 
сппразумнп. 
У случају да сппр не мпже да буде решен сппразумнп, за решаваое истпг надлежан је Пснпвни 
суд у Нпвпм Пазару. 

Члан 14. 
Пвај угпвпр сачиоен је у 4 (четири) истпветна примерка кпји имају снагу пригинала, пд кпјих  свака 
угпвпрна страна задржава пп 2 (два) примерка. 
 
 
 
  
             ДПБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
                                                                                                        JKП Впдпвпд и канализација  Нпви Пазар 

В.д. генералнпг директпра 
 
__________________________                                       ________________________ 

   Градимир Недељкпвић дипл.ецц. 


