
У  Г  О  В  О  Р 
о набавци моторних горива 

 
закључен дана  25.02. 2020. године, у Инђији, између: 
 
1. Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Ингас из Инђије, Блок 63 објекат 14/2, 
кога заступа директор Милан Кончаревић (у даљем тексту: Наручилац), 
и 
2. Лукоил Србија ад из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165 д, кога заступа 
директор за комерцијалне послове Настас Михајловић, на основу овлашћења испоручиоца 
број 417 од 26.12.2019. године (у даљем тескту: Испоручилац),  
 
Уговорне стране констатују:  
 - да је Купац на основу члана 39. став 1., 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама  
(„Службени гласник Републике Србије“, брoj 124/12 14/2015 и  68/2015, у даљем тексту: 
Закон), на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана 06.02.2020. године, спровео поступак јавне набавке моторних горива, за потребе 
Купца, у поступку  јавне набавке мале вредности број A1/20;  
 - да је Продавац дана 14.02.2020. године, доставио понуду број: 60/3, која у потпуности 
испуњава захтеве Купца и саставни је део уговора;  
 - да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Продавца и Одлуке 
о избору најповољније понуде број: 448 од 20.02. 2020. године, изабрао Продавца за 
набавку моторних горива .  
 

ПРЕДМЕТ 
 

Члан 1. 
     Предмет Уговора је куповина моторних горива - моторни бензин БМБ 95 и дизел 
гориво - евро дизел, (у даљем тексту: горива) који су предмет јавне набавке Наручиоца на 
бензинским станицама Испоручиоца, на период од 1 (једне) године или до утрошка 
уговорених средстава и производи правно дејство од момента потписивања обе уговорне 
стране. 
     Врста, оквирна количина и цена добара утврђене су према позиву Наручиоца број 272 
од 06.02.2020. године, и прихваћеној Понуди Испоручиоца број 60/3 од 13.02.2020. године, 
у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, а исказане су у спецификацији. 
     Понуда са спецификацијом из става 2. овог члана чини саставни део овог уговора. 
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ЦЕНА 

 
Члан 2. 

     Уговорне стране су сагласне да укупна цена за добра на дан закључења овог уговора 
износи  1.501.310,00 динара без ПДВ-а, односно  1.801.600,00 динара са ПДВ-ом. 
     Уговорена цена је променљива. 
     Цене су променљиве сходно променама на тржишту нафтних деривата. Цене моторних 
горива утврђују се одлуком Испоручиоца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних 
деривата. Одлуке Испоручиоца о променама цена доносе се у оним интервалима у којима 
се обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафтних деривата.  
     Цена горива биће плаћана по важећем Ценовнику испоручиоца на дан испоруке горива. 
Цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена.  
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 3. 
     Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1. овог 
Уговора по његовом захтеву.    
     Испорука је континуирана на паритету ФЦО бензинска станица Испоручиоца, а 
овлашћено лице купца преузима сваку појединачну испоруку горива индентификујући се 
важећом картицом идентификованом регистарским бројем возила. 
     Картица Испоручиоца није преносива и може је употребљавати само Наручилац, 
односно овлашћена возила. 
     Наручилац је дужан и одговоран да Испоручиоцу достави списак возила која ће 
користити Картице, као и све даље промене списка односно података за време важења 
Уговора. 
     За свако возило Наручилац може добити само једну картицу. Идентификациони број 
картице је регистарски број возила. 
     Картица је власништво Испоручиоца који је даје на коришћење Наручиоцу и задржава 
право стављања исте на листу забрањене продаје, уз претходно обавештење Наручиоца.  
 

КВАЛИТЕТ 
 

Члан 4. 
     Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати 
важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту робе. За време трајања уговора 
Испоручилац се обавезује да обезбеди угворени квалитет горива који је предмет набавке 
прописан „Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла“ ( Сл. гласник РС бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17, 50/18, 101/18 и 93/19 ). 
Испоручилац се обавезује да наручиоцу достави потврду о квалитету горива за све врсте 
горива које су наведене у  обрасцу спецификације. 
 
     Уколико Наручилац утврди недостатке у квалитету и количини испоручене робе дужан 
је да о томе одмах обавести Испоручиоца и да га позове да о свом трошку, у року од 2 дана 
отклони ове недостатке, односно настале штетне последице на возилима.  

 



 
Члан 5. 

     Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време 
и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке, са правом да узорке из 
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 
    У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговореног 
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Испоручиоца. 
 

Члан 6. 
     Уколико Испоручилац не изврши испоруку робе по достављеном налогу за испоруку 
или не изврши замену робе у року утврђеном у члану 9. овог Уговора, Наручилац има 
право да набави тражене количине робе одговарајућег квалитета од другог понуђача, а 
евентуална разлика у цени, пада на терет Испоручиоца. 
 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 7. 
     За испоручену робу Испоручилац испоставља рачун са потпуном спецификацијом 
испоручених добара по корпоративним картицама појединачно, који доставља Наручиоцу 
на плаћање. 
Фактурисање испоручених количина нафтних деривата вршиће се два пута месечно на 
сваких 15 дана.  

Наручилац се обавезује да уредно врши плаћање преузете робе у року од 45  дана 
од дана фактурисања.  
     Плаћање се врши у динарима на рачун Испоручиоца број 160-176818-18 код  банке 
Banca Intesa ад Београд.   
  

Члан 8. 
     Уколико Испоручилац не испоручује добра (гориво) у уговореном року, тражену 
количину и добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор. 
 
 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 

Члан 9. 
     Овај Уговор се закључује на период од једне године и ступа на снагу даном 
потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране.  
     Датумом закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорених 
страна уколико га не потпишу истовремено. 
     Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и прилога уговора 
могу вршити искључиво у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна и 
потпис овлашћених лица уговорних страна. 
 
 
 
 



 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

     Добра која су предмет овог уговора су оквирне потребе (у погледу врсте и количине) 
Наручиоца. 
     Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају 
измењених околности у пословању Наручиоца. 
 

Члан 11. 
     Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 12. 
     Уговорне стране су утврдиле обострану могућност једностраног раскида овог Уговора 
писменим путем, уз отказни рок од 30 дана. 
     Уговорне стране су дужне да у отказном року измире све доспеле обавезе. Уговор се 
може раскинути споразумним путем. 
 

Члан 13. 
     Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају 
да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Сремској Митровици. 
 
 
 
 

Члан 14. 
     Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака од уговорних страна 
задржава по (два) примерка. 
 
 
 
      ЗА НАРУЧИОЦА                                                                   ЗА ИСПОРУЧИОЦА 
 Директор за комерцијалне                       Директор 
              послове                                                                            
   _____________________                                                          ____________________      
     Настас Михајловић                          Милан Кончаревић 
 
 
 
 


