
Број: 118/17
Датум: 28.03.2017.

НАБАВКА  ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА РЕЗЕРВАТ УВАЦ Д.О.О.

Закључен између:
Наручиоца Резерват Увац д.о.о. 
са седиштем у Новој Вароши, Трг војводе Петра Бојовића, број 3., ПИБ:104781633, 
Матични број: 20236493
Број рачуна: 840-206723-80  - Управа за Трезор,
Телефон: 033/64-198 Телефакс: 033/64-198
кога заступа  Миљка Дучић, В.Д. директора 
(у даљем тексту: купац)

и

Испоручиоца Уб Петрол д.о.о. Уб Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и 
транспорт
са седиштем у Убу, улица 1. маја, број 9
ПИБ: 101349834;  Матични број: 17031074
Број рачуна: 160-325337-79; Назив банке: Banca Intesa,
Телефон: 063/383-580; Телефакс: /
кога заступа Драган Хаџић, директор
(у даљем тексту: продавац)

Основ уговора:
ЈН број: 01/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: 87/17, 14.03.2017. године
Понуда изабраног понуђача број: 83/17 од 13.03.2017. године

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Члан 1.

да је Купац на основу члана 53.  Закона о јавним набавкама ("Сл.  гласник РС",  бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда, објављеног на
сајту Резерват Увац д.о.о. и Порталу Управе за јавне набавке, спровео поступак јавне
набавке мале вредности - набавка добара – горива за потребе рада Резерват Увац д.о.о.;

да  је  Продавац дана  13.03.2017. године  доставио  понуду  бр.  83/17 од  13.03.2017.
године, која се налази у прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора;

да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу Понуде



Продавца и  одлуке  о  додели  Уговора  број: 87/17 од  14.03.2017. године,  изабрао
Продавца за испоруку  горива према спецификацији из његове понуде.

      Члан 2.

Предмет Уговора је купопродаја горива, на бензинским станицама – малопродајним
објектима Продавца, а за службена возила и пловила Купца.

Члан 3.

Укупну уговорену цену чини цена горива у складу са понудом  Продавца, која ће се
утврђивати у складу са Уредбом о ценама деривата нафте Владе РС.

Члан 4.

Продавац се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, а то је годину дана, на
својим  бензинским  станицама  –  малопродајним  објектима,  Купцу  сукцесивно
испоручивати гориво под условом из прихваћене понуде Продавца. 

Члан 5.

Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца бр.  205-234689-47 код
Комерцијалне банке.
Купац уплату врши према инструкцијама Продавца.

На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.
Купац  може  преузимати  нафтне  деривате,  другу  робу  и  услуге  путем  картице  до
износа уплаћених средстава.
Продавац  на  крају  месеца  доставља  Купцу  коначан  рачун  за  испоручене  нафте
деривате,  другу  робу  и  услуге  по  типовима возила,  заједно са  спецификацијама  о
трансакцијама путем картице. 

Члан 6.

Купац  прихвата  да  испуњење  обавезе  из  чланова  1.  и  5.  овог  уговора  може  бити
онемогућено наступањем: више силе,  или услед забране или ограничења испоруке
погонског горива актом државних органа, или због недостатка сирове нафте.
У случају  наступања једне  или  више наведених околности  из  става  1  овог  члана,
Продавац не сноси одговорност за неиспоручене количине. 
Продавац је  дужан да  благовремено  обавести писменим путем Купца  о  настајању
једне  или  више  околности  из  става  1.  овог  члана  и  да  наведе  врсту,  почетак  и
вероватан, односно очекивани крај дејства те околности. 

Члан 7.

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и важи до потписивања
новог уговора.



Све  измене  и  допуне  овог  уговора  су  пуноважне  искључиво  ако  су  састављене  у
форми анекса уговора и ако су анекс уговора потписале обе уговорне стране. 

Члан 8.

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а
који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима. 

Члан 9.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне стране
ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Купца и  Продавца не буду решени споразумно, уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Ужицу.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

ЗА  ПРОДАВЦА                                                                                                 ЗА КУПЦА
           

____________________                                                                            ________________
Драган Хаџић, директор                                                      Миљка Дучић, В.Д. директора


