
 

МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА 

MEĐUOPĆINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICA 

KÖZSÉGKÖZI  MŰEMLÉKVÉDELMI  INTÉZET  SZABADKA 

 

24000 СУБОТИЦА ТРГ СЛОБОДЕ 1/3 Тел/факс: 024/556-901; 024/557-606 

ПИБ:  100838736 МБ: 08137455 www.heritage-su.org.rs 

Тек.рач:  840-302664-56 Шифра делатности 9103 office@heritage-su.org.rs 

 840-302668-44   

 

1 

Број:452-2/84 

Датум: 07.07.2015. 

 

Уговор 

закључен између  

1. Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица Пиб : 100838736; Мат.бр. 

08137455 Трг Слободе 1/3 Суботица кога заступа в.д.директор Александар Токовић(у даљем 

тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 

2. Д.о.о. „Еуропетрол“Суботица из Суботице ул. Отмара Мајера бр.6, матични број: 08505004, 

ПИБ: 100958919, рачун број 205-6351-47 код Комерцијалне банке, кога заступа директор 

Владимир Ковачић (у даљем тексту: Испоручилац) 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно утврђују да Наручилац додељује Испоручиоцу уговор о јавној 

набавци добара, погонског горива, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности у 

поступку бр. ЈНМВ/Д/4/2015, на основу одлуке о избору најповољније понуде 448-1/84 од 

29.06.2015.године, јер је понуда испоручиоца изабрана као најбоља према критеријуму за доделу 

уговора – економски најповољније понуде. 

Члан 2. 

 Испоручилац се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, на својим  бензинским 

станицама-малопродајним објектима, Наручиоцу сукцесивно испоручивати гориво по свим 

прихваћеним условима датим у конкурсној документацији за наведену јавну набавку и понуди 

Понуђача бр. 448-1/84 од 29.06.2015 године, која је изабрана као најповољнија од стране Наручиоца, 

а који чине саставни део овог уговора. 

Члан 3. 

Понуђач се обавезује да испоруку добара из члана 1. овог уговора изврши квалитетно. 

Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да је јединична цена добара из члана 2. овог уговора износи за 

аутогас ТНГ 58,25 динара, за Евро Дизел 123,67 динара, за Безоловни бензин (БМБ 95) 119,92 динара 

без ПДВ-а, односно за аутогас ТНГ 69,90  динара, за Евро Дизел 148,40 динара, за Безоловни бензин 

(БМБ 95)143,90 динара  са ПДВ-ом, на дан отварања понуде. 
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 Понуђач задржава право промене цена, у складу са кретањем на тржишту и својом 

комерцијалном политиком, при чему се врше промене  

ценовника. Продаја добара врши се по малопродајним ценама из ценовника продавца важећим на дан 

преузимања робе.  

 

 

Члан 5. 

 Плаћање се врши сукцесивно. Плаћање извршених услуга Наручилац ће извршити уплатом на 

рачун Извршиоца у року од 45 дана од дана испотављања фактуре. Плаћање се врши вирмански.   

Члан 6. 

 У случају кашњења у плаћању Испоручилац има право на затезну камату у висини законом 

прописане стопе и то од дана истека рока до дана плаћања. 

Члан 7. 

 Испоручилац добара је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене у било којем од података, о тој  промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на 

прописан начин. 

Члан 8. 

 Овај уговор се закључује на одређено време и траје до краја јула 2016. године, а почиње да 

важи даном потписивања. 

Члан 9. 

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

односима и други важећи прописи Републике Србије, технички нормативи и стандарди за предметну 

набавку. 

Члан 10. 

 Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 

Члан 11. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна 

не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

 О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 

другу страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 3 дана од дана пријема писменог 

обавештења. 

 

 

 



3 

Члан 12. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати стварно надлежан суд у Суботици. 

Члан 13. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

И с п о р у ч и л а ц:       Н а р у ч и л а ц : 

 

Владимир Ковачић, директор      в.д.директор Александар Токовић 


