


 Закључен између:
1. Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, коју заступа в.д.

директора Јасмина Милошевић (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 106651829, матични број 
17791303 
и

2.  _____________________ ,  ____________________ , улица _________________ , кога 
заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Испоручилац), ПИБ ___________ , 
Мат.бр._____________.

Члан 1.
 Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник

VI -  МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци горива, брoj ЈН - 94/18

Цена нафтних дериватa важи на дан преузимања горива на малопродајном објекту Понуђача. 
Продавац задржава право промене цена, у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.

Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће Испоручиоцу платити предмет набавке авансно на основу добијених 

предрачуна.

Члан 5.
      Приликом потписивања уговора, а најкасније три дана по потписивању уговора, Испоручилац 

даје Наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о 
регистрацији менице и меничног овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и 
меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од 
укупне вредности предмета набавке (без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана дужим од рока испоруке, 
као средство финансијског обезбеђења за  извршење уговорне обавезе и бланко сопствену соло 
меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице картоном депонованих 
потписа пословне банке и меничним овлашћењем за повраћај аванса у висини аванса.
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РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење  понуда за јавну набавку мале 
вредности набавка горива објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за 
безбедност саобраћаја 11.10.2018. године, спровео поступак јавне набавке добара број 94/18,

- да је Испоручилац  __. __.____. године (НЕ ПОПУЊАВАТИ), доставио понуду (набавка

набавка горива, заведену под бројем ______ (НЕ ПОПУЊАВАТИ), која се налази у прилогу овог 
уговора и његов је саставни део,

- да понуда Испоручиоца у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничкој

спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део,

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде

Испоручиоца и Извештаја Комисије за јавну набавку изабрао Испоручиоца за предметну набавку.

Члан 2.
Предмет уговора је набавка горива (у даљем тексту: предмет набавке), и то: ЕУРО премијум 
БМБ 95 и ЕУРО ДИЗЕЛ, у свему према спецификацији конкурсне документације и понуди.
Испоручилац се обавезује да испоручује и гарантује квалитет испоручених нафтних деривата 
одређен важећим Правилником о техничким и другим захтевима захтевима за течна горива нафтног 
порекла, бр. 111/2015; 106/2016 и 60/2017 објављени у „Сл. гласнику РС“.

Члан 3.
Цена предмета набавке из члана 2. став 1. уговора износи

__________________динара без ПДВ-а 
_______________________динара ПДВ 
_________________динара са ПДВ-ом.
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Члан 6.
Нарушавање сигурности уговора од стране Испоручиоца довешће до активирања средства 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла од стране Наручиоца, осим у случају настанка 
више силе.
Наручилац има право на наплату средства за обезбеђење за добро извршење посла, без посебног 
обавештења Испоручиоца.
Испоручилац је нарушио сигурност уговора у случају да:
- не испуњава у потпуности све уговорне одредбе.

Члан 7.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручује нафтне деривате-гориво које је предмет јавне 
набавке на свим својим бензинским станицама одмах по захтеву Наручиоца.

Члан 8.
Испоручилац се обавезује да:
- испоручи предмет набавке описан у члану 2. овог уговора;
- испоручи предмет набавке у роковима наведеним у члану 7. овог уговора, које квалитетом
и карактеристикама одговара техничким условима из конкурсне документације и понуде
испоручиоца;
- преда средства финансијског обезбеђења из члана 5. овог уговора,

Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
- плати цену испоручиоцу за испоручени предмет набавке.

Члан 10.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати 
да реше споразумно.
Уколико спорови између Испоручиоца и Наручиоца не буду решени споразумно, признаје се 
надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и 
важи до утрошка уговорених средстава. За све што није регулисано овим уговором, примениће се 
одредбе Закона о облигационим односима. ће покушати да реше споразумно.

Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) за обе уговорне стране.



ИСПОРУЧИЛАЦ

________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАРУЧИЛАЦ
в.д. директора

Јасмина Милошевић

НАПОМЕНА: ПОПУНИТИ СВА ПРАЗНА МЕСТА (ЛИНИЈЕ), ОВЕРИТИ И ПОТПИСАТИ 
СВАКУ СТРАНУ УГОВОРА.
УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА, 
НАЗИВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, ОДНОСНО ПОДИЗВОЂАЧА ДОПИСАТИ 
ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА, А МОДЕЛ УГОВОРА (И УГОВОР ЗА ИЗАБРАНУ ПОНУДУ) 
ПОТПИСУЈЕ НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-ПОНУЂАЧ.
Понуду дајемо са следећим подизвођачима - учесницима у заједничкој понуди

 са подизвођачем                                заједничка понуда

1. __________________ 1. ___________________

2. __________________ 2. ___________________

3. __________________ 3. ___________________

4. __________________ 4. ___________________

5. __________________ 5. ___________________
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