
 

                                                            МОДЕЛ  УГОВОРА 

                                                  О КУПОВИНИ ГАСНОГ УЉА 

 

 

Закључен дана_________________  .године између : 

 

1.ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бр.96 ,35230 Ћуприја,матични број 

07166826, ПИБ 101527159,жиро рачун : 840-710660-14, код Управе за трезор, коју заступа 

Весна Вијоровић, директор (у даљем тексту :Купац) и 

и 

2. ....................................................................... са седиштем у ......................................., улица 

.........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:............................................................ 

Телефон:........................Телефакс:..................................., кога заступа ...................................  

 

 

Члан групе............................................................................................... из ............................., 

Улица ......................................................, бр..........., ПИБ ..............................., матични број 

...................................., Број рачуна:..................................................., Назив банке: 

............................................, Телефон: ................................., Телефакс: ......................... ......... 

кога заступа...................................................................  

 

Члан групе............................................................................................... из ............................., 

Улица ......................................................, бр..........., ПИБ ..............................., матични број 

...................................., Број рачуна:..................................................., Назив банке: 

............................................, Телефон: ................................., Телефакс: .................................. 

кога заступа................................................................... 

....................................... 

 (у даљем тексту: Продавац) 

Основ уговора: 

ЈН број 0001, ПЈН  2022 

Број и датум одлуке о додели уговора:        

Понуда изабраног понуђача број:     

 

Члан  1. 

        Предмет  овог  Уговора  је  набавка  гасног уља, екстра лако евро ел, за потребе грејања 

школе. 

 

Члан   2. 

        Цена  добра  из  члана  1.  овог  Уговора  без пореза  на  додату  вредност   је 

_______________ динара по литру без ПДВ-а, односно ______________ динара по литру са  

ПДВ-ом. 



        У  цену  из  става  1.  овог  члана су урачунати  трошкови  превоза  и  остали  трошкови  

које  продавац  има  приликом  испоруке  добара, франко – школа. 

        Уговорне стране су сагласне да ће се коначна вредност уговора утврдити према стварно 

испорученој количини гасног уља, с тим да укупна вредност уговора, која ће бити 

реализована, не може бити већа од процењене вредности уговора, односно предмета јавне 

набавке која је утврђена Финансијским планом ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја и Планом 

набавки ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја за 2022. годину, до износа од 3.003.055,00 динара без 

ПДВ-а односно 6.603.666,00 динара са ПДВ-ом. 

       Цене дате у понуди могу се мењати, након истека рока важења понуде, ако дође до 

промене цена уговорених добара на тржишту. 

       Цена гасног уља утврђује се одлуком Продавца у складу са законом и подзаконским 

актима. 

       Испоручена добра Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. 

       Под  даном  испоруке  подразумева  се  дан  испоруке  робе  од  стране Продавца  

Наручиоцу. 

       Уговорена цена не може се мењати ван услова утврђених конкурсном документацијом 

купца 0001( Упутство понуђачима да сачине понуду) 

       Уговорена цена не може се мењати пре истека рока важења понуде. 

       Наручилац задржава могућност да повећа укупну финансијску вредност уговора 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, што ће бити 

регулисано анексом уговора. 

 

Члан   3. 

        Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи по претходном 

позиву Купца у року од __________ дана. 

 

Члан  4. 

        Купац  се обавезује да износ из члана 2. овог Уговора исплати Продавцу у року од 45 

дана од дана  испоруке и пријема исправног рачуна (фактуре) од стране Продавца и 

регистривања истиг у ЦРФ, по преносу средстава из буџета локалне самоуправе, уплатом 

на текући рачун Продавца који је назначен у рачуну. 

 

Члан  5. 
       Продавац се обавезује да у тренутку закључења уговора Наручиоцу преда бланко 

сопствену меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла из Уговора у износу 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 15 дана дужим од истека 

уговора,која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

      Уз бланко сопствену меницу, Продавац доставља менично овлашћење, захтев за 

регистрацију менице од стране пословне банке и копију картона депонованих потписа. 

      Продавац  је сагласан да Купац  активира достављену потписану и оверену бланко 

сопствену  меницу за добро извршење посла са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% 

од вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важности 15 дана дужим од рока извршења 

укупно уговорене обавезе у случају неиспуњавања уговорних обавеза од стране Продавца 

или  раскида уговора.  

 

Члан 6. 



 Уговор се закључује на одређено време и важи до коначне испоруке добара, а најдуже 

до 31.12.2022. године. Уговор ступа на снагу почев од дана потписивања од стране обе 

уговорне стране.  
  

Члан  7. 

Испорука добра из члана 1. уговора обављаће се сукцесивно, у Ћуприји, у улици 

Кнеза Милоша бр.96, улаз у двориште из улице Краља Петра Првог Ослободиоца, а према  

диспозицијама које по писменом обавештењу, пре испоруке, Купац доставља Продавцу, и 

то радним данима од  8,00 до 13,00 часова, са обавезом Продавца да овлашћеном лицу школе 

најави испоруку најмање један дан пре датума планирања испоруке.           

           Купац је обавезан да обезбеди све потребне услове за несметани прилаз возила и 

истакање предмета уговора на месту истакања. 

Мерење количине врши се стандардним поступцима и мерним средствима која 

омогућавају утврђивање количине у датим условима. 

 

 

Члан 8.  

Примопредаја предмета уговора ће се вршити у присуству овлашћених представника 

Купца и Продавца. 

О примопредаји се сачињава записник у коме се констатују све чињенице. 

У случају видљивих недостатака у погледу количине и квалитета овлашћено лице 

Купца за пријем има право да уочене недостатке одмах на лицу места рекламира лицу које 

је од Продавца овлашћено за испоруку. 

Продавац је дужан да рекламиране недостатке отклони у хитном року и о свом 

трошку. 

Уколико Продавац не поступи у смислу претходног става, Купац није дужан да 

испоручено добро плати док се рекламација не реши. 

 

Члан 9. 

 Продавац гарантује квалитет испорученог гасног уља у складу са важећим 

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

стандардима на које се Правилник позива. 

 

Члан  10. 
            Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства 

више силе је у обавези да одмах,без одлагања, а најкасније у року од 24 часа писаним 

путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном 

или очекиваном трајању , уз достављање доказа о постојању више силе.За време трајања 

више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету. 

 

Члан  11. 

             Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне измене и допуне уговора регулисати 

посебним анексом уговора. 

Члан 12. 



             У случају једностараног раскида уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне 

стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни 

доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити 

накнадни примерени рок од 10 дана за испуњење обавеза. 

  

Члан  13. 

           За  све  евунталне  спорове  који  настану  поводом  извршења  овог уговора  а  које  

уговорне  стране  не  могу  решити  споразумно, спор ће се решавати пред стварно и месно 

надлежним судом. 

Члан 14. 

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

облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет уговора.  

Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписале обе уговорне стране а ако га 

нису потписале на исти дан, уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по 

временском редоследу. 

 

Члан  15. 
Уговор  је  сачињен  у  четири (4)  истоветна  примерка  по два за сваку уговорну страну.  

 

 

 

          ЗА КУПЦА                                                                          ЗА ПРОДАВЦА 

 ОШ“Вук Караџић“Ћуприја 

 

  ____________________                                                        ____________________ 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. 
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