
 

 

 

Национално тело за акредитацију и одређивање квалитета у високом образовању, са 

седиштем у Београду, улица Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, матични број: 

17911988, ПИБ: 110628248, (у даљем тексту: Наручилац), коjе заступа директор проф. др Јелена 

Кочовић, и 

 

_________________________________________, из _____________________________________, 

улица ________________________________, број _________, матични број _______________, 

ПИБ ______________ (у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор 

__________________ 

 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

 а) __________________________________________________________________ 

 б) ___________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати са подизвођачима/подизвршиоцима, а ако наступа са подизвођачима 

прецртати са понуђачима из групе понуђача и попунити податке). 

 

закључили су: _____________ 2022. године 

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ ЕВРО ДИЗЕЛ ГОРИВА 
 

 

Члан 1. 

 Предмет овог Уговора је набавка горива за потребе службених аутомобила Националног 

тела за акредитацију и одређивање квалитета у високом образовању које по квалитету у свему 

мора одговарати условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Испоручиоца број 

_____________ од ___________ године, које чине саставни део овог Уговора, као и техничким 

стандардима у складу са Важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла. 

 

Члан 2. 

 Испоручилац се обавезује да испоручује гориво на својим бензинским станицама, 

сукцесивно према заједнички утврђеној динимици, а у складу са потребама Наручиоца, у 

количинима и према диспозицији коју одреди Наручилац. 

 Наручилац се обавезује да Испоручиоцу достави потписан и печатом оверен списак својих 

моторних возила са регистарским бројевима - називом корисника који представља саставни део 

овог Уговора. 

 

Члан 3. 

 Укупна вредност овог уговора не може преци износ од 1.250.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 1.500.000,00 са ПДВ-ом. 

 Наручилац се обавезује да предметна добра плати Испоручиоцу по цени која важи на дан 

испоруке. 

 Цене нафтних деривата могу се мењати и утврђују се одлукама Испоручиоца у складу са 

кретањима цена на тржишту нафтних деривата у РС. Испоручене нафтне деривате Продавац ће 

фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан 

преузимања робе од стране купца на бензинским станицама Испоручиоца. 



Члан 4. 

  Преузимање нафтних деривата врши се путем дебитних картице за гориво на бензинским 

пумпама Испоручиоца. 

 

Члан 5. 

 Плаћање се врши авансном уплатом на основу предрачуна. На основу извршених уплата, 

Наручиоцу се на крају месеца издаје рачун. 

 Наручилац уплаћује динарска средства на рачун Испоручиоца број ___________________ 

код банке______________________________. 

 Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице. 

 Наручилац може преузимати нафтне деривате путем картице, до износа уплаћених 

средстава. 

 Испоручилац, на крају месеца, доставља Наручиоцу коначан рачун за испоручене нафтне 

деривате, по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. 

 

Члан 6. 

 Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши 

Наручилац. 

 Картице се издају Наручиоцу након потписивања уговора сагласно Спецификацији возила 

која чини саставни део уговора. 

 Уговорене стране су дужне да изврше примопредају картица, о чему се саставља Записник 

о примопредаји који потписују овлашћени представници обе уговорене стране. 

 

Члан 7. 

 Наручилац може да утврди месечни лимит по свакој картици на основу достављених 

података од стране Испоручиоца . 

 

Члан 8. 

 Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених нафтиних 

деривата, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања након преузимања нафтиних 

деривата, а најкасније у року од 24 часа од сазнања за недостатак. 

 У случају приговора на количину испоручених нафтних деривата,Наручилац је дужан да 

одмах обавести Испоручиоца, који је дужан да приговор упути Комисији за решавање 

рекламација која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинитизаједнички 

записник. 

 У случају приговора на квалитет испоручене робе, Наручилац је дужан да одмах обавести 

Испоручиоца, који је потом дужан да упути стручно лице ради узорковања робе која се даје на 

анализу. 

 Уколико Наручилац не поступи у складу са ставом 1. до 3. овог члана, његова рекламација 

се неће разматрати. 

 Испоручилац је дужан да у случају писмене рекламације, поступи одмах и да нафтне 

деривате који одговарају захтеваним количинама из испостављеног захтева Наручиоца, као и 

уговореним мерилима квалитета, испоручи најкасније у року од 15 дана по пријему рекламације. 

 Наручилац и Испоручилац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка, 

који не може трајати дуже од 15 календарских дана, свака страна сноси своје трошкове настале 

у складу са овим чланом. 

 Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси 

Наручилац. 

 У случају непоштовања рокова ближе предвиђених у ставу 5. и 6. овог члана, Наручилац 

има право да захтева раскид уговора, као и накнаду проузроковане штете. 

 



Члан 9. 

 У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне и друге 

стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају 

извршења обавеза за време док такве околности трају, те по основу овог ниједна од уговорних 

страна нема право на било какву накнаду штете коју услед тога претрпи. 

 Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писменим путем да обавести другу 

уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и о тренутнутку 

престанка тих околности. 

 Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате 

у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза. 

 

Члан 10. 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 

страна, а закључује се на временски период од 12 месеци. Изузетно, уговор може престати да 

важи и раније, утрошком укупне вредности средстава опредељених чланом 3. став 1. овог 

уговора.  

 У случају да нека од одредаба, односно неки од прилога овог Уговора престану да буду у 

складу са важећим законским прописима, или актима и одлукама Испоручиоца, на послове из 

овог Уговора примењиваће се прописи, односно акта и одлуке Испоручиоца који су ступили на 

снагу. 

 Испоручилац је дужан да о изменама из претходног става овог члана писменим путем 

обавести Наручиоца у року од 5 (пет) радних дана од датума ступања измена на снагу. 

 Овај Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен: 

 1) Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока; 

 2) Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Испоручилац делимично или у 

потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са закашњењем, са отказним 

роком од 7 дана од дана пријем обавештења о једностраном раскиду;  

 3) Једностраним раскидом од стране Испоручиоца, уколико Наручилац не испуњава своје 

уговорне обавезе, са отказним роком од 7 дана од дана пријем обавештења о једностраном 

раскиду; 

 4) Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају престанка потребе Наручиоца за 

даљом испоруком одговарајућих врста и количина добара која су предмет овог уговора, у ком 

случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о престанку потребе за даљом 

испоруком добара, без обавезе Наручиоца да Испоручиоцу накнади евентуалну штету коју би 

услед тога претрпео и трошкове које је имао у вези са закључењем овог Уговора; 

 5) У другим слуачјевима предвиђеним Законом и овим Уговором. 

 За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје 

уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором. 

 

Члан 11. 

 Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми, закључивањем анекса 

уговора у складу са Законом о јавним набавкама. 

 Уговорене стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 

статусној или организацијоној промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући 

рачун, адреса, овлашћена лица и др.) 

 

Члан 12. 

 Саставни део овог уговора је списак возила Купца са регистарским бројевима 

истих.Наручилац је у обавези да одмах обавести Испоручиоца о својим променама везаним за 

обавезу и става 1. овог члана. 

 



Члан 13. 

 На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о јавним 

набавкама и других позитивних законских прописа из ове области. 

 

Члан 14. 

 Све спорове настале по основу реализације обавезе из овог уговора, уговорне стране ће 

настојати да отклоне споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је Привредни суд у 

Београду. 

 

Члан 15. 

 Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка.  

 

 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА 

 

 

 

__________________________________ 

Проф. др Јелена Кочовић, директор 

 

 

__________________________________ 

                                           , директор 

 


