
VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 

 
Закључен између:               Јавно Комуналног предузећа '' Моравац''Мрчајевци,         

                                             Милоја Стојановића бб, ПИБ 100483147,  

                                             Матични број 072982269,шифра делатности 3600, 

                                             Број текућег рачуна 155-1280-50 чачанска банка.                                                                                                                                                       
и 

                                                  ''СПОНИТ'' Д.О.О. 
........................................................... са седиштем 

у ..ЧАЧКУ.................................... улица  Н.ТЕСЛЕ 17........ПИБ 

101117461Матични број: .07612940.......................... Број рачина 

205-9352-65........Назив.банке...........Комерцијална.банка 

Телефон:..5573-888................Телефакс:...........................кога 

заступа...Вук.Бојовоћ......................... (у даљем тексту: 

Добављач) 
 

 

Основ уговора:      

    ЈН број 04-1.1.2/2014 

Број и датум одлуке о додели 

уговора: 

Понуда изабраног понуђача бр.19/14 

 
 

. 

Од 22.04. године. 

 

Члан 1. 

 
Предмет  овог  уговора  је  набавка    горива  за  моторна  возила    коришћењем 

кредитне конпанијске картице за гориво (у даљем тексту: Картица),  
 

Наручилац не може коришћењем Картице да купује другу робу на бензинским 

станицама продавца. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу, за потребе његових возила, испоручује 

моторна горива на својим бензинским станицама. 

Списак јавних бензинских станица Добављача, на којима Наручилац преузима 

гориво у своја возила коришћењем Картице, даје се у прилогу овог Уговора и 

представља његов саставни део. 

 
Члан 2. 

 
Наручилац се обавезује да по закључењу овог Уговора Добављачу достави 

потписан и печатом оверен списак својих моторних возила са регистарским бројевима 

– називом корисника и врстом нафтних деривата, који представља саставни део овог 

Уговора. 

Наручилац се обавезује да за свако своје возило од Добављача купује искључиво 

моторна горива наведене у Спецификацији из претходног става. 



Закључивањем овог Уговора, Наручилац прихвата сва права и обавезе утврђене 

Општим правилима и  условима за издавање и  коришћење Картице за гориво,  која 

доставља Добављач и која чине саставни део овог Уговора. 

 
Члан 3. 

 
На     уговорене     цене     моторних     горива     Добављач     даје     попусте     за 

                                                    на основу преузетих количина горива на месечном 

нивоу, за календарски месец, према 

или 

не даје попусте. 

Члан 4. 

 
Картица је средство евидентирања купопродајних тренсакција моторних горива 

које врши Наручилац. 

 
Картице се издају након потписивања овог Уговора сагласно спецификацији 

возила. 

 
Члан 5. 

 
Наручилац ће утврдити месечни лимит по свакој Картици и податке доставити 

Добављачу. 

Уговорне  стране  ће  извршити  примопредају  Картица,  о  чему  се  саставља 

Записник који потписују овлашћени представници обе уговорне стране. 

 
Члан 6. 

 
Наручилац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до 

злоупотребе или  губитка.  нарузчилац  се обавезује да  у случају губитка,  крађе или 

уништења Картице, о томе без одлагања обавести Добављача у писаној форми. 

Добављач  се  обавезује  да  по  пријему  обавештења  о  губитку,  крађи  или 

уништењу картице, исту утврди неважећом, као и да без одлагања изда нову каритцу. 

 
Члан 7. 

 

 

Дужничко поверилачки однос настаје 15.у месецу за продају остварену у првих 15 дана у 

текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16. у текућем месецу до 

краја месеца, 

Наручилац се обавезује да вредност преузете робе из члана 10.овог Уговора плати 

добављачу на рачун у року од __15_____дана, од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна. 

                                                               

 

 
Члан 8. 

 
Наручилац ће преузимати моторна горива на бензинским станицама путем 

картице, до износа месечног лимита за ту картицу. 
Члан 9. 



 
Уговорне стране могу отказати овај Уговор у писаној форми, при чему је отказни 

рок  30 дана од дана обавештења друге уговорне стране. 

 
Члан 10. 

 
Овај  уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране  и важи за 

период од годину дана, од дана закључења уговора односно до реализације процењене 

вредности уговора. 
 

Процењени   обим   реализације   Уговора   може   бити   промењен   уколико   се 

финансијским планом Наручиоца промени износ предвиђен за ову намену. 
 

Члан 11. 

 
На  односе  уговорних  страна  настале  поводом  спровођења  одредаба  овог 

уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 12. 

 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени спорзумно, 

уговара се надлежност суда у Чачку. 

 
Члан 13. 

 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка којих су по 2 (два) 

примерка за сваку  уговорну страну. 
 
 

ЗА  НАРУЧИОЦА                                                                  ЗА ДОБАВЉАЧA



 


