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Република Србија 
ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ 
31.08.2015 г. 
Лесковац 
 
  
 На основу позива за јавну набавку погонског горива, објављеног на порталу 
Управе за јавне набавке 17.08.2015 г. сходно чл.63. ЗЈН Дом здравља Лесковац 
као наручилац врши 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку погонског горива 

 
  Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку погонског горива, 

тако што се у конкурсној документацији на страни 23 и 24, мења Модел уговора, 
тако да измењени Модел изгледа овако: 
 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
о јавној набавци погонског горива 

 
 
 Закључен између  

1. ______________________________________________________________ 
2. ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ, Светозара Марковића 116, мат. бр. 

17710214, ПИБ 105032470, текући рачун 840-769661-36 код Управе за трезор, кога 
заступа директор  Славиша Божић (у даљем тексту: наручилац-купац)  

а под следећим условима 
 

Члан 1. 
 

 Предмет уговора је купопродаја нафтних деривата и друге робе и услуга 
коришћењем картица за гориво продавца.  

За добра из става 1. овог члана понуђач-продавац је изабран као 
најповољнији у поступку јавне набавке по тендеру објављеном на Порталу јавних 
набавки од 17.08.2015. године и одлуком директора наручиоца-купца од 
17.08.2015. године. 

Члан 2. 
 

 Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора, износи: 
- __________________ динара без ПДВ-а, 
- __________________ динара са ПДВ-ом. 

 
Члан 3. 

 
 Цене нафтних деривата, друге робе и услуга утврђују се одлукама продвца 
у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 
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 Испоручене нафтне деривате продавац ће фактурисати купцу по цени која 
важи на дан испоруке који подразумева дан преузимања нафтних деривата од 
стране купца на бензинским станицама продавца.  
 

Члан 4. 
 

 Испоруку предметних добара понуђач-продавац ће вршити на својим 
бензинским станицама (пумпама) приликом идентификације овлашћених лица која 
поседују одговарајућу картицу. 
 Приликом закључења уговора продавац је дужан да купцу достави списак 
јавних бензинских станица. 
 Испоручена добра морају бити идентична квалитету из понуде. 

Понуђач-продавац гарантује да располаже одговарајућом количином 
добара која су предмет јавне набавке. 
 

Члан 5. 
 

 Уколико наручилац посумња у квалитет испоручених добара дужан је да о 
томе обавести понуђача, који у року од 3 дана формира Комисију која утврђује 
квалитет испоручених добра. 
 За све видљиве недостатке наручилац-купац је дужан писменим путем 
обавестити понуђача-продавца у року од 3 дана од дана пријема добара. 
 Уколико испорука не задовољи уговорени квалитет, понуђач-продавац је у 
обавези да је замени исправном у року од 7 дана. 
 Понуђач гарантује да ће за све време трајања уговора располагати 
довољном количином добара. 
 

Члан 6. 
 

 Уколико једна уговорна страна претрпи штету због неуредног испуњења 
уговорних обавеза друге уговорне стране, има право на накнаду тако причињене 
штете. 
 Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге 
уговорне стране, може једнострано раскинути уговор.   
 

Члан 7. 
 

 Фактурисање испоручених количина нафтних деривата вршиће се два пута 
у месецу. 
 Приликом фактурисања дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15-ог 
дана у календарском месецу за продају остварену у првих 15 календарских дана у 
текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог 
календарског дана у текућем месецу до краја месецу. 
 
  Члан 8. 
 
 Купопродајну цену испоручених добара наручилац-купац је дужан да уплати 
на рачун понуђача-продавца у року предвиђеном чл. 4. ст. 2. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана настанка 
ДПО. 

Уколико наручилац-купац не уплати у року, сноси законске последице 
западања у дужничку доцњу плаћањем камате и пенала одређених од стране 
понуђача продавца. 
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  Члан 9. 
 
 Овај уговор ће се примењивати у трајању од 12 месеци, рачунајући од дана 
потписивања обе уговорне стране, са могућношћу раскида Уговора, уколико 
Управа за јавне набавке спроведе централизовану јавну набавку у току важења 
Уговора. 
 На односе који нису уређени овим уговором, сходно ће се примењивати 
одредбе закона о облигационим однисима и других законских прописа које се 
односе на предмет уговора. 
 Овај уговор је сачињен у пет истоветних примерака, од којих сваки има 
снагу оригинала, па два примерка припадају понуђачу-продавцу а три наручиоцу-
купцу. 
 
 
ЗА ПОНУЂАЧА-ПРОДАВЦА                  ЗА НАРУЧИОЦА-КУПЦА 
              ДИРЕКТОР                                           ДИРЕКТОР 
_______________________          ____________________ 
         Др Славиша Божић 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, 
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора. 
 
 
 
 
 
 Такође се мења и тачка 9. из упутства на страни број 11 „Валута и начин 
на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди“, па измењена 
изгледа овако: 
 
 

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 
понуди 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 


