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Измена конкурсне документације страна 18 и 28. 
 
Мења се страна 18 у 18а,: 
 
У Обрасцу структуре цена за рок и начин плаћања стоји :  

„Сукцесивно сваког месеца и то 15 дана (минимум) од дана пријема исправно попуњене 
фактуре (рачуна за претходни месец). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.“  
 
Мења се у:  

„Сукцесивно сваког месеца и то 15 дана  (минимум)  од дана фактурисања исправно 
попуњене фактуре (рачуна за претходни месец). Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача.”.  
 
 
 
Мења се страна 28 у 28а:  
 
У Моделу уговора, члан 7. стоји:  

Члан 7. 

 

„Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања испорученог горива сукцесивно 

сваког месеца и то 15 дана (минимум) од дана пријема исправно попуњене фактуре (рачуна за 

претходни месец). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.“ 

 

Мења се у: 

Члан 7. 

 
 

„Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања испорученог горива 
сукцесивно сваког месеца и то 15 дана (минимум) од дана фактурисања исправно попуњене 
фактуре (рачуна за претходни месец). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача”. 
 
 
 
Сада су стране 18а /18  и страна 28а /28  саставни део конкурсне документације ЈН МВ 01/2015. 
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  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Ред. 
бр. 

Назив добра ЈМ Количина Цена 
по ЈМ 

Рабат по 
ЈМ 

Цена са 
рабатом 
по ЈМ 

Укупна 
цена 
без 

ПДВа 

1. Евро безоловни 
бензин – БМБ95 

лит 4500     

2. Евро дизел за Евро5 
моторе 

лит 4500     

3. Евро дизел за Евро3 
и старије моторе 

лит 3000     

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: 

  
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):  
_______________________________________________________________________________ 
 
Укупан ПДВ   (бројевима и словима): 

_______________________________________________________________________________ 
 
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима): 

_______________________________________________________________________________ 
 

Начин и рок плаћања: 

Сукцесивно сваког месеца и то 15 дана  (минимум)  од дана 
фактурисања исправно попуњене фактуре (рачуна за 
претходни месец). Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача.  

Рок извршења услуга: Од момента потписивања уговора све до  краја трајања истога 

Рок важења понуде: 
45 дана од дана отварања понуде 

(не краћи од 45 дана од дана отварања понуде) 

Место пружања услуга: 
 
НА БЕНЗИНСКИМ ПУМПАМА понуђача на територији РС 

 

 
Датум:                                                  М.П.                              Потпис понуђача 
 
 _______________                                                               ____________________ 
 
Напомене: 
Образац структуре цене одабране Партије, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени. За партију у којој 
понуђач не жели да учествује оставља непопуњену и неоверену. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да  одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
структуре цене.                      
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Члан 7. 

 

„Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања испорученог горива сукцесивно 
сваког месеца и то 15 дана (минимум) од дана фактурисања исправно попуњене фактуре (рачуна за 
претходни месец). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача”. 
 

 

Члан 8. 

 

Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку горива према важећим стандардима и 

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

 

 

Члан 9. 

 

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испорученог горива, у ком случају има 

право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања - пријема робе, а у случају скривених 

мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману. 

У случају приговора на количину испорученог горива, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, 

који је дужан да упути свог представника или Комисију за решавање рекламације, која ће на лицу места 

утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички Записник. 

У случају приговора на квалитет горива, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који упућује 

стручно лице ради узорковања горива које се даје на анализу у независну лабораторију.  

 

Члан 10. 

 

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплаве, пожара, 

земљотреса, и друге природне катастрофе, аката државних органа или међународних организација и других 

догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који делимично или у потпуности спречавају 

Уговорне стране да извршавају своје уговорне обавезе. 

 

Члан 11. 

 

Уговор се закључује на одређено време и то на рок од годину дана од дана потписивања обе 

уговорне стране. 

 

Члан 12. 

 

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране, Уговорна 

страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писменој форми 

обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити примерен рок од 15 дана за испуњење обавеза. 

Уколико друга Уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, Уговор се сматра 

раскинутим. 

 

Члан 13. 

 

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

односима. 
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