
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 Гасног уља екстра лако евро ЕЛ   

 
 

Закључен између: 
Наручиоца Основне школе „22.oктобар”Бачки Моноштор 
са седиштем у Бачком Моноштору, ул. Ивана Горана Ковачића бр.32., ПИБ: 
101842407- Матични број:08062749 
Број рачуна: 840-598660-06 Назив банке: Управа за трезор, Филијала Сомбор 
Телефон: 025/807-530, Теле/факс: 025/807-530 
кога заступа Марија Мргић, директорица  школе  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
„EУРО МОТУС“ д.о.о. 
са седиштем у  Београду, улица Војислава Илића бр. 145 , 
ПИБ:101723687, Матични број: 17204637 
Број рачуна: 205-11360-55 Назив банке: Комерцијална банка, 
Телефон:011/6301084 ,Телефакс: 011 312-2244 
кога заступа  Милан Богдановић 
(у даљем тексту: продавац), 
Основ уговора: 
ЈН Број: ЈНМВ бр. 01/2016. 
Број и датум одлуке о додели уговора:   13-5/2016 од 14.03.2016. Понуда 
изабраног понуђача бр.  242/2016 од  29.02.2016. 
 
 
 

 
 

Члан 1. 
  
Предмет овог уговора је набавка 20.000 лит. гасног уља екстра лако евро ЕЛ   
од стране купца за потребе грејања у објекту купца. 
Продавац се обавезује да робу испоручи у свему сагласно према понуди бр.  
942/2016, од 29.02.2016., у складу са важећим прописима и обавезним стандардима 
који важе за испоруку ове врсте добара. 
 

Члан 2. 
  
Цена робе која је предмет набавке из члана 1. овог уговора за укупну уговорену 
количину износи 1.800.600,00 динара без ПДВ-а, 
Односно 2.160.720,00 динара са ПДВ-ом. 
За испоручену робу продавац испоставља рачун-фактуру са пратећом документацијом, 
који доставља купцу на плаћање. 
У цену је урачуната и услуга превоза и други трошкови према конкурсној документацији 
те нема право на увећање цене по том основу. 

 
 

Члан 3. 
 



Испоручену робу продавац ће фактурисати купцу по цени која важи на дан испоруке.  
Цена се може променити на основу одлуке Продавца, у складу са променом цена на 
тржишту деривата нафте, и Продавац обавезује да  о промени цене која је предмет 
овог уговора обавести купца.  
Све промене које су условиле промену званичног ценовника понуђача, исти је у 
обавези да докаже и достави у писаном облику Наручиоцу заједно са новим званичним 
ценовником или да достави званичну web адресу где је исти податак доступан. 
 

Члан 4. 
 

Купац се обавезује да по испостављеном рачуну-фактури уплату изврши на рачун 
продавца, најкасније у року од 30 дана од дана испоруке, односно најкасније до истека 
рока уколико продавац понуди дужи рок плаћања у складу са законом. 
Продавац ће приликом фактурисања зарачунати ПДВ, у складу са позитивним 
законским прописима 

Члан 5. 
 
Квалитет робе, која је предмет овог уговора у потпуности одговара: 
-важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту робе; 
-уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца. 
 

Члан 6. 
 
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и 
без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке, са правом да узорке из 
било које испоруке достави независној специјализованој установи ради анализе. 
У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговореног 
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет продавца. 
 

Члан 7. 
 
Место испоруке робе, из члана 1. овог уговора је резервоар Купца.  
 

Члан 8. 
 
Продавац се обавезује да робу испоручује у року од 5 дана од дана пријема писменог 
захтева за испоруку требоване количине,односно најкасније до истека рока уколико 
продавац понуди краћи рок испоруке.  
Испорука укупне уговорене количине врши се путем делимичних испорука сукцесивно 
према потребама Купца у току године,  искључиво на писани захтев-наруџбу Купца.  
Купац задржава право на промену количине робе у складу са реалним потребама, 
односно уколико дође до промене цене у току важења овог уговора, до количине коју 
покривају одобрена средства у финансијском плану за 2016.годину. 

 
Члан 9. 

 
Уколико купац установи недостатке у квалитету и количини испоручене робе, дужан је 
да о томе одмах обавести продавца и да га позове да у року од 3 дана отклони ове 
недостатке, односно испоручи робу сагласно уговореном квалитету и количини. 

 
 

Члан 10. 
 
Уколико продавац не изврши испоруку робе по достављеном налогу за испоруку или не 
изврши замену робе у року утврђеном у члану 9. овог уговора, купац има право да 



набави тражене количине робе одговарајућег квалитета од другог понуђача, а 
евентуална разлика у цени пада на терет продавца. 
 

Члан 11. 
 
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне овог уговора, као и прилога уговора 
могу вршити искључиво у писменој форми, уз обострану саглсност уговорних страна и 
потпис овлашћених лица уговорних страна. 
 

Члан 12. 

Уговор се закључује на одређено време и то до 31.12.2016. године. 

На све оно што уговором није регулисано примењује се Закон о облигационим 
односима и други прописи који се односе на предмет уговора. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених 
заступника. 

Члан 13. 
 

Овај уговор се може раскинути једнострано, писменим путем, уз отказни рок од 30 
дана. 
Уговорне стране су сагласне да у отказном року измире све доспеле обавезе. 
Овај уговор се може раскинути и споразумно. 
 

Члан 14. 
 
Уговорне стране се обавезују да све спорове реше мирним путем, а уколико се на тај 
начин настали спор не може решити, одређује се месна надлежност суда према 
седишту купца. 

Члан 15. 
 

Овај уговор се закључује у четири(4) истоветна примерка, од којих по два(2) задржава 
свака уговорна страна. 
 
                             
               ЗА ПРОДАВЦА:                                                               ЗА КУПЦА: 
                                                                                                      Директор школе: 
                                                                                                      Марија Мргић 
 
  

 


