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3акључен у Београду дана: 16.03.2016. 

УГОВОР НЕ СТРАНЕ: 

1. УПРАВНИ СУД са седиштем у Београду, улица Немањина 9, 

ПИБ 106399789, матични број 17772767 кога заступа 

председник суда, сидија Јелена Ивановић, (у даљем тексту: 

Наручилац) 

2. НИС А.Д.НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, улица 

Народног фронта бр.12, ПИБ 104052135_, матични број 

20084693 кога заступа Александр Макаревич,по пуномоћју 

број PR0400000/IN-pu/1356 од 21.12.2015 директор (у даљем 

тексту: Продавац) 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

- да је Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на 
основу члана 49.Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 1412015), 
Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа ("Службени гласник РС", број 
63/2013), Уредбе о условима и начину спровођења поступка јавне набавке Управе за 
заједничке послове републичких органа и утврђивању списка предмета јавне набавке 
("Службени гласник РС" бр. 110/2013 и 14/2013), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за 
чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне 
набавке ("Службени гласник РС" број 12/2015) и подзаконских аката којима се уређују јавне 
набавке, спровела отворени поступак централизоване јавне набавке број 3/2015, чији је 
предмет набавка горива и мазива, на основу позива за подношење понуда објављеног на 
Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и Претходног обавештења од 19.02.2015. године, ради 
закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године; 

да је предмет јавне набавке обликован у осам партија и то: 
Партија 1 - Еуто ВМВ 98; Партија 2 - Еуто ртетјит ВМВ 95; Партија 3 - Еуто Dizel; Партија 4 -
Dizel гориво гасно уље 01; Партија 5 - Гасно уље екстра лако Еуто EL; Партија 6 - Уље за 
ложење средње S, Партија 7 - Течни нафтни гас ТNa и Партија 8 - Уље за ложење-

нискосумпорно гориво NSG-S; 
- да Наручилац на основу закљученог оквирног споразума број (404-02-

1278/2015 01 од 02.06.2015, заведен у НИС А.д.НОВИ САД број PR0040000/UD-pr/06516 од 
11.06.2015, закључује са Продавцем Уговор о набавци горива и мазива за партију 2 ЕВРО 
ПРЕМИЈУ М БМБ 95; 



ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка горива и мазива за "арију 2 ЕВРО ПРЕМИЈУМ 
БМБ95 и то: 

ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 - 5.5 36,58 литара 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена износи 666.715,00 динара, што представља збир 
производа цене по јединици мере и процењене количине добара. 

Укупна односно јединична цена добара је изражена у динарима, без пореза на 
додату вредност (ПДВ). 

Јединична цена се може мењати у складу са кретањем цена на тржишту о чему 
Продавац уз фактуру доставља Наручиоцу важећи ценовник. 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Плаћање добара која су предмет Уговора вршиће се авансно . 
На основу извршених авансних уплата, Наручиоцу се издаје коначна фактура 

која гласи на износ потрошених средстава и служи за "затварање" аванса једанпут месечно. 
Добављач је дужан да једном месечно уз коначну фактуру доставља Извештај о месечном 
снабдевању горива по свим дебитним картицама. 

Наручилац може преузимати гориво до висине уплаћених средстава. 
Уколико снабдевање у обрачунском периоду не буде обухваћено извештајем за 

тај период, биће обухваћено извештајем за наредни период. 

Обавезе Наручиоца из уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну 
буџетску годину, уколико се уговор закључује на период од једне године. 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕЊА 

Члан 4. 

Оригииал меница за добро извршење посла. 
Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора преда Наручиоцу: 
- Бланко мени цу за добро извршење посла оверену, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 
("Службени лист СРЈ"бр.3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС" бр. 43/2004, 62/2006 и З1/2011) и 



Члан 5. 

ЗАЛОЖНО ПРАВО 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
("Службени гласник РС" бр. 56/2011). 

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без 
ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у року који је најмање 30 дана 
дужи од истека рока важности У говора, у случају неизвршења уговорних обавеза; 

- Потврду о регистрацији менице, 
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 
30 дана, од дана закључења Уговора. 

Потпис овлашћеног лица на мени ци и меничном овлашћењу мора бити 
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 
на снази. 

По истеку рока важности менице Наручилац ће rтpeДMeтHe меницу вратити, на 
писани захтев Продавца. 

Продавац је дужан да у тренутку закључења уговора преда Наручноцу : 
- Бланко меницу за повраћај авансног плаћања оверену, потписану од стране 

лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 
промету ("Службе ни лист СРЈ" бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС" бр. 43/2004, 62/2006 и 
31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини И начину вођења Регистра меница и 
овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/2011). 

- Менично овлашћење да се меница са назначеним номиналним износом са 
урачунатим ПДВ-ом у висини плаћеног аванса, која траје до истека рока важности уговора, 
без сагласности Продавца може поднети на наплату, у случају да није нзвршена испорука 
добара у внсини износа уплаћених средстава. 

- Потврду о регистрацији менице, 
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 
30 дана, од дана закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 
на снази. 

- Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања Продавац 

доставља за период од годину дана. 
Након истека рока важења уговора Наручилац ће предметну меницу вратити, 

на писани захтев Продавца. 
Члан 6. 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико 

Продавац не изврши уговорне обавезе. 

Члан 7. 

Потраживања из закљученог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било 

који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 



НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Члан 8. 

Испорука горнва вршнће се сукцеснвно путем дебитних картица на бензинским 
станицама понуђача на територији Републике Србије у складу са захтевима и потребама 
Наручиоца. 

Дебитна картица представља средство евидентирања купопродајних 
трансакција горива које врши наручилац. 

Наручивање и преузимање картица од Продавца вршиће се на основу писаног 
захтева наручиоца, који садржи регистарски број и врсту возила за које ће бити издата дебитна 
картица. 

Члан 9. 

Испорука добара која су предмет Уговора је сукцесивна, а количину и динамику утврђује 
Наручилац . 

Наручилац, задржава право да одступи од процењених количина датих у 
обрасцу спецификације која је саставни део Уговора. 

КВАНТИТАТИВАН И КВАЛИТАТИВАН ПРИЈЕМ ДОБАРА 

Члан 10. 

Испоручена добра морају у погледу квалитета испуњавати стандарде SRPS, а у 

складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

("Службени гласник РС" бр. 123112,63/13 и 75113). 

НАЧИН ОБЕЗБЕЋЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

Члан 11. 

Наручилац и Продавац ће записнички констатовати преузимањelпријем добара. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара , Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана 
сачињавања Записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право да раскине 
уговор 

ГАРАНЦИЈА 
Члан 12. 

Продавац је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са 

важећим прописима и стандардима која се односе на предметна добара. 



ВИШАСИЛА 

Члан 13. 

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до 
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисанихУговором, рокови извршења 
обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја Уговорних и који нису могли бити 
спречен и од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, 
земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императив не 
одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

У говорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 14. 

Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 1412015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи 
током важења Уговора о набавци добара и да је документу је на прописани начин. 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

Члан 15. 

Наручиоц је дужан да прати извршење закљученог уговора на основу Оквирног 
споразума. Један примерак закљученог Уговора, наручиоц је дужан да достави у року од три 

дана од дана закључења Управи за заједничке послове републичких органа, ради праћења 
извршења Оквирног споразума и вођења једи нствене електронске евиденције добављача. 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

Члан ]6. 

Продавац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све 

информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити 
злоупотребљени у безбедносно м смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је 

саставни део Уговора. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 18. 



Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 
обострану сагласност уговорних страна. 

Члан 19. 

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Период важења У говора је годину дана од дана потписивања уговора. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протек у рока од 15 дана, од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду Уговора. 

Члан 20. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан 21. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по З (три) примерка. 
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Прилог бр. 4 Уговора о продаји нафтних деривата путем дебитне 
ГАЗПРОМ картице за гориво број од 

Дирекција регионалне корпоративне продаје, Блок "Промет" 

Скала попуста на преузете количине нафтних деривата 

Комерцијални попусти на цене нафтних деривата и течног нафтног гаса 
за продају путем дебитних ГАЗПРОМ картица за rориво 

а) Моторни бензини и течни нафтни rac 

-_. 

Месечна 
потрошња 

(у литрама) 
Количински рабат (%) 

3.001-5.000 2,5 

5.001-10.000 3,0 

10.001-20.000 3,5 

20.001-40.000 3,8 

Преко 40.001 4,0 

Ь) Дизел гориво 

г.месечна 
. потрошња 
i (у литрама) 

501-1.000 

1.001-2.000 

2.001-3.000 

3.001-5.000 

5.001-10.000 

10.001-15.000 

15.001-20.000 

20.001-25.000 

25.001-50.000 

Преко 50.001 

Количински рабат (%) 

1,6 

2,8 

3,5 

4,3 

4,8 

5,3 

i 5,8 

6,0 

6, 2 

6,4 

Страна 1 од 1 


