УГОВОР
О НАБАВЦИ ГАСНОГ УЉА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. Средње школе „Свилајнац“, ул. Браће Југовића бр. 10, ПИБ 101472838, МБ
07349947, коју заступа директор Слађана Стојановић, (у даљем тексту:
Наручилац), и
2. Предузеће ''Euro motus ''doo Beograd са седиштем у Београду ул.
Дубровачка бр. 14/4, ПИБ 101723687 MБ17204637, број рачуна 220-130576-50
код банке ProCredit bank ad које заступа заменик директора Милан
Богдановић (у даљем тексту: Добављач).
ПРЕДМЕТ
Члан 1.
Предмет уговора је продаја и испорука гасног уља за потребе Средње школе
„Свилајнац“ у 2019. години, а у свему према понуди број 01-50/19 од 11.02.2019.године
( 01-50/19 од 11.02.2019. године) и овом уговору.
ВРЕДНОСТ ДОБАРА
Члан 2.
Вредност добра из члана 1. овог уговора износи:
1. Уговорена цена (искључујући ПДВ/остале обавезе): 2.454.230,00 РСД
2. ПДВ (20%): 490.846,00 РСД
3. УКУПНО: 2.945.076,00 РСД
(словима: двамилионадеветсточетрдесетпетхиљадаседамдесетшест рсд)
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена гасног уља у количини од 19.000 литара које је
предмет Уговора износи 2.454.230,00 динара без ПДВ-а, односно 2.945.076,00 динара
са ПДВ-ом, а добијена је на основу цене из усвојене понуде Добављача број 01-50/19 од
11.02.2019.године ( 01-50/19 од 11.02.2019. године).
Наручилац се обавезује да, на име испоруке гасног уља из члана 2. овог уговора,
исплати Добављачу у укупном износу од 2.945.076,00 динара са ПДВ-ом.
Понуђач може да врши корекцију понуђених цена само уколико дође до промене
раста индекса цена у Републици Србији за течна горива за више од 5% од дана
потписивања уговора до дана промене цена а по саопштењу Републичког завода за
статистику и то у висини раста цена.
У случају негативног раста индекса цена у Републици Србији Добављач је дужан
да изврши корекцију цена у висини негативног раста.
О свакој корекцији цена добављач је дужан да истог дана достави писмено
обавештење наручиоцу.
Усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и овој
конкурсној документацији не сматра се изменом уговора.
У цену је урачунат превоз до складишта Наручиоца.

Члан 4.
Исплата добара из члана 1. овог уговора вршиће се на основу испостављених
рачуна, сачињених на основу извештаја о динамици испоруке добара која су предмет
овог уговора и то најкасније у року од 45 дана од дана испостављања рачуна.
Обавезе које доспевају наредне буџетске године биће реализоване највише до
износа која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. У супротном
уговор престаје да важи, без накнаде штете и немогућности преузимања и плаћања
обавеза од стране Наручиоца.
РОК
Члан 5.
Уговорне стране сагласно утврђују рок извршења обавеза Добављача за добра из
члана 1. овог уговора који износи 48 сати од тренутка испостављања захтева
Наручиоца.
Члан 6.
Добављач има право да захтева продужење рока за испоруку добара из члана 1.
овог уговора, у случају кад је због промењених околности или неиспуњења обавеза
Наручиоца био спречен да испоручи добра која су предмет овог уговора.
Продужење рока се одређује према трајању сметње.
Члан 7.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора Добављач се обавезује да
за сваки дан закашњења, Наручиоцу плати 0,5% од укупног износа из члана 2. овог
уговора, а не више од 5%.
Рачун за испоручена добра се трајно умањује за износ обрачунате уговорне
казне.
Осигурање и финансијско обезбеђење
Члан 8.
Добављач се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 10
дана, преда Наручиоцу једну сопствену бланко меницу за добро извршење посла у
висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, печатирану и потписану од стране
овлашћеног лица добављача и менично овлашћење које садржи клаузуле «безусловно» ,
«платива на први позив», «без права на приговор», фотокопију картона депонованих
потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за
исте и потврду банке о извршеној регистрацији менице.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 9.
Обавезе Добављача у испоруци добара из члана 1. овог уговора су:
- да испоруку добара изврши у свему према условима из конкурсне
документације и прихваћене понуде.
- да добра испоручи у складу са важећим законским и техничким прописима.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Наручилац је у обавези да прегледа испоручена добра из члана 1. овог уговора.
Добављач је дужан да поступи по примедбама Наручиоца и отклони евентуалне
уочене недостатке.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 11.
Саставни део овог уговора чине:
1. Понуда Добављача број 01-50/19 од 11.02.2019.године ( 01-50/19 од 11.02.
2019. године).
Раскид Уговора
Члан 12.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
o уколико Добављач касни са испоруком дуже од 2 дана;
o у случају недостатка средстава за његову реализацију;
o Уколико Добављач не изврши корекцију цена у случају негативног раста
индекса цена из члана 3 овог уговора.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
Трајање уговора
Члан 13.
Уговор се закључује на период од 15 месеци од дана закључења уговора.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА

Члан 14.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке, да повећа обим добара која су предмет уговора, ако је то повећање последица
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ
закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима
добара не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара (члан 115.
ст. 1. и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима добара прелази прописане лимите, повећање
обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка
јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета
јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом
115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет
јавне набавке.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе позитивних законских
прописа.
Члан 16.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне
стране решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог
надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветнa примерка који имају снагу оригинала, од
којих свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА:
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

_____________________
Милан Богдановић

ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР

____________________
Слађана Стојановић

