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Бр. 37-44/16 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 у тексту: Закон) Агенција за вођење спорова у поступку приватизацију РС, 

Теразије 23, Београд, објављује Измену конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈН 

1-08/16 - гориво за потребе Aгенције за вођење спорова у поступку приватизације. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: Бензин – 09132000. 

 

Врши се измена конкурсне документације и то: 

 

 

1. У делу А. Позив за подношење понуда, у тачки 7. „Начин подношења понуде и рок“ и у 

тачки 8. „Место, време и начин отварања понуда“ Конкурсне документације, мења се 

рок за подношење понуда и рок за отварање понуда тако да уместо 16.08.2016. г. у 12,00 

часова треба да стоји 19.08.2016. године у 12,00 часова.  

2. У делу Д. „Врста и опис добара који су предмет јавне набавке“, на страни 28/33 и 29/33, 

поднаслов “Начин куповине добара“ и поднаслов „Место извршења“ мења се и 

гласи: 

„Начин куповине добара 

Куповину добара која су предмет јавне набавке неопходно је омогућити коришћењем 

платних (дебитних) картица испоручиоца, као средства евидентирања куповине 

деривата нафте од стране наручиоца.  

Испоручилац је обавезан да изда 2 дебитне картице, сагласно захтеву наручиоца и 

спецификацији возила. 

У случају замене возила испоручилац је дужан да изврши и замену дебитних картица, 

које би гласиле на регистарски број нових возила, а такође, у случају додатног броја 

возила, наручилац може захтевати и издавање картица које би гласиле на регистарски 

број ових возила, што је испоручилац дужан да му омогући.  

У случају да је плаћање платном (дебитном) картицом онемогућено услед техничких 

проблема понуђача, гориво може да се плати и другим средствима плаћања. 

 Место извршења  

На бензинским станицама испоручиоца.  

Понуђач је обавезан да уз понуду достави списак бензинских станица са локацијама 

(адресама) на којима се налазе, на којимa наручилац може да купује добра коришћењем 

дебитне картице испоручиоца.“ 

 

3. У делу Ђ. „Модел уговора“ на страни 31/33 мења се образац и измењени образац се               

доставља у прилогу.  

 

 

 

 

 

 

 

Објавити на: 

         

- Порталу јавних набавки 
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ГОРИВА 

 

Закључен између: 

Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, са седиштем у Београду, ул. Теразије 

бр. 23, коју заступа привремени директор Јован Мартиновић, (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

_________________________________, са седиштем у 

_____________________________________, које заступа _________________________________ 

(у даљем тексту: Испoручилац) 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, у складу са чланом  39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале 

вредности бр. ЈН 1-08/16 ради доделе уговора о јавној набавци горива за службена 

возила; 

- да понуда Испoручиоца у потпуности одговара свим траженим захтевима Наручиоца; 

Саставни део овог уговора су следећи елементи понуде:  

- Подаци о понуђачу (Образац 2.) – који чине Прилог 1 Уговора,  

- Образац финансијске понуде Испоручиоца (Образац 7.) - који чини Прилог 2 Уговора, 

- Образац понуде (Образац 1.) – који чини Прилог 3 Уговора, 

- Скала попуста на преузете количине нафтиних деривата- који чини Прилог 4 Уговора, 

- Списак бензинских станица Испоручиоца - који чини Прилог 5 Уговора 

Члан 2. 

  Предмет овог уговора је набавка горива за потребе Агенције за вођење спорова у 

поступку приватизације (у даљем тексту: добра), а у свему према спецификацији понуде 

Испоручиоца и конкурсној документацији Наручиоца.  

  Вредност уговора износи ______________ (словима: _____________) динара без 

урачунатог ПДВ-а. 

  Вредност уговора износи ______________ (словима: _____________) динара са 

урачунатим ПДВ-ом. 

Члан 3. 

 

Испоручилац је у обавези да плаћање горива омогући путем платних (дебитних) 

картица на свим бензинским станицама - малопродајним објектима Испоручиоца, а за службена 

возила Наручиоца, а у случају да је плаћање платном (дебитном) картицом онемогућено услед 

техничких проблема Испоручиоца, гориво може да се плати и другим средствима плаћања. 

 Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција горива које врши 

Наручилац.  

 Наручиоцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој картици на основу 

достављених података од стране Наручиоца.  

 Наручилац ће преузимање предметних добара вршити према динамици и у складу са 

својим потребама, на свим продајним објектима Испоручиоца, путем картице и то до износа 

уплаћених средстава на картици.  
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 Закључивањем овог уговора Наручилац прихвата сва права и обавезе утврђене 

правилима и условима за издавање и коришћење дебитних картица Испоручиоца, која чине 

саставни део овог уговора.  

  Наручилац ће у периоду важења уговора по потреби, а најмање једном месечно вршити 

уплате у одговарајућој висини на рачун за коришћење картице. 

  Наручилац уплаћује динарска средства на текући рачун Испоручиоца бр.__________, а 

на основу предрачуна и према инструкцијама Испоручиоца. 

 

 

Члан 4. 

 

Наручилац ће куповину нафтних деривата вршити према динамици и у складу са својим 

потребама, на свим продајним објектима Испоручиоца, коришћењем дебитних картица.  

 

 Наручилац задржава право да у периоду важења уговора: 

- измени списак из става један овог члана; 

- коригује количину дебитних картица којима ће бити вршено плаћање;  

- коригује количину и врсту предметних добара. 

 

Члан 5. 

 

Наручилац се обавезује да дебитне картице чува са дужном пажњом како не би дошло 

до злоупотребе или губитка. 

У случају губитка, крађе или уништења картице, Наручилац је у обавези да о томе без 

одлагања писаним путем обавести Испоручиоца. 

Испоручилац је дужан да по пријему обавештења из претходног става, предметну 

картицу учини неважећом и да изда нову картицу Наручиоцу. 

Након истека важења уговора, као и у случају раскида уговора, Наручилац је дужан да 

картице врати Испоручиоцу. 

 

Члан 6. 

 

  Цена горива се утврђује одлукама Испоручиоца у складу са законом и подзаконским 

актима. 

 Цена горива је цена која је важећа на дан преузимања добара на бензинским станицама 

Испоручиоца. 

 

Члан 7. 

 

Испоручилац је у обавези да, непрекидно на свим својим бензинским станицама на 

територији Републике Србије у периоду важења уговора испоручује гориво Наручиоцу, у 

складу са одредбама овог уговора. 

Испоручилац  је дужан да у својим продајним објектима обезбеди продају горива путем 

дебитне картице и право увида Наручиоца у потрошњу свих врста предметних горива по 

регистарском броју возила, пређеној километражи и укупној потрошњи горива.  

 

Члан 8. 

 

Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећим Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла. 

Наручилац има право на рекламацију количине и квалитета испоручених добара, у ком 

случају је дужан да уложи приговор. У случају основаности приговора Наручилац има право на 

накнаду штете. 

У случају приговора на количину купљених добара, Испоручилац је дужан да на лицу 

места утврди чињенично стање и о томе сачини записник. 
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У случају рекламације на квалитет купљених добара, Наручилац је дужан да уложи 

приговор у року од 24 сата од сазнања за недостатак, при чему је Испоручилац дужан да испита 

недостатак. 

У случају основаности приговора Наручиоца и одступања од уговореног квалитета 

Испоручилац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана утврђеног одступања изврши замену 

испорученог моторног горива које није одговарало утврђеном квалитету. У том случају, 

Испоручилац се обавезује да у најкраћем року усклади квалитет моторног горива који ће 

испоручивати Наручиоцу са утврђеним квалитетом као и да накнади евентуалну штету 

Наручиоцу. 

 

Члан 9. 

 

Наручилац прихвата да испуњење обавезе Испоручиоца може бити онемогућено 

наступањем више силе или услед поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и нафтним 

дериватима који су изазвани забраном или ограничењем испоруке робе актом државног органа 

или због недостатка сирове нафте. 

У случају наступања једне или више наведених околности Испоручилац не сноси 

одговорност за неиспоручену робу. 

Испоручилац је дужан да благовремено, писмено обавести Наручиоца о наступању 

наведених околности и наведе врсту, почетак и вероватан, односно очекивани крај дејства те 

околности. 

 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује на период од 

годину дана. 

Уговорне стране су сагласне да овај Уговор престаје да важи и пре истека рока из става 

1. овог члана и то: 

1. утрошком средстава Наручиоца у износу који је Финансијским планом за 2016. 

годину планиран за набавку предметних добара, о чему ће Наручилац писмено обавестити 

Испоручиоца; 

2. истеком последњег дана текуће буџетске године ако Наручилац не предвиди набавку 

добара која су предмет овог уговора у свом годишњем Плану набавки за 2017. годину и ако за 

ову набавку не предвиди средства у свом Финансијском плану за 2017. годину, о чему ће 

Испоручиоца писмено обавестити. 

 

Члан 11. 

Ни једна уговорна страна нема право да овај уговор или неку од својих обавеза из 

уговора пренесе на треће лице, осим у случају када добије писану сагласност друге уговорне 

стране. 

Уговорне стране могу отказати уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 30 дана 

од дана пријема обавештења друге уговорне стране. 
 

Члан 12. 

За тумачење уговорних одредби и за све што није изричито регулисано уговором, 

примењиваће се одговарајући правни прописи који регулишу предметну материју на 

територији Републике Србије. 

За решавање свих спорних питања која могу настати из овог уговора, а које уговорне 

стране не успеју да реше споразумно, надлежан је суд у Београду. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна. 
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Члан 13. 

  Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за Наручиоца, 

а 2 (два) за Испоручиоца. 

   

Наручилац  Испоручилац 

 

 

  

   

 


