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ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.4-4-8/2017 

Дана: 02.10.2017  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

 
 

 На основу члана 54.  и  63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке, формирана за спровођење 

поступка јавне набавке   моторног горива за службена возила доноси : 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОП 4/2017 
 

 

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку Моторног горива за службена 

возила, ознака из Општег речника набавке 09100000 – горивa у члану 2  Модела 

уговора, на страни 25 као и у обрасцу понуде на страни  22, тако што се : 

 

1. На страни 4 у оквиру одељка III  став 2, на страни 12 у оквиру 9.2. Захтеви у 

погледу гарантног рока и рекламације у ставу 1, на страни 25 у оквиру одељка VIII 

Модел уговора члан 3.став 1- иза речи „ број 111/15“ додаје се „106/2016 и 60/2017“ 

 

2. На стани 3 у оквиру одељка I –општи подаци о јавној набавци у тачки 4 и у 

одељку VIII Модел уговора члан 8. Став 1-  уместо речи „ односно“ сада стоји „ а 

најдуже“ 

 

3. На страни 7 у делу Додатних услова у тачки 1) неопходни пословни и 

финансијки капацитет и то код Доказа, на страни 9 у оквиру Понуда мора да садржи  

мења се“ Завршни рачун за 2016 годину“ тако да сада гласи: „Извештај о бонитету за 

2016 годину или Биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из 

тог Биланса стања за наведену годину“; 

 

4. На страни 25 у овкиру одељка VIII Модел уговора у члану 2 став 6 иза речи 

„рачуна“  брише се реч „ односно испоруке“. 

 

  У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена конкурсна 

документација у тачкама I Општи подаци о јавној набавци, III Техничке 

карактеристике, Додатни услови, Упутство понуђачима како да сачине понуду, 

VIII Moдел уговора  која су саставни део ове одлуке . 

  

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Назив Наручиоца:  Дом здравља „Др Милорад - Мика Павловић“ 
Адреса: Српскоцрквена број 5, 22320 Инђија 
Интернет страница Наручиоца: www.dzindjija.rs 
ПИБ:101799726 
Матични број: 8004102 
Текући рачун: 840-461661-14 Управа за трезор Инђија 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 4/2017 су добра – набавка моторног горива за службена 

возила , чија је испорука сукцесивна. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци на 

период од 12 месеци а најдуже до испуњења уговорених средстава. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Наручилац не спроводи електронску лицитацију. 

 

7. Контакт (лице или служба) 

Oбрадов Живан, шеф возног парка ( за техничку спецификацију) и Врачар Анђелка 

дипл.ецц e-mail: javnenabavke@dzindjija.rs  , факс 022/510-075.  

Заинтересовано лице може, у писменом облику тражити додатне информације или 

појашњење у вези припремање понуда, и то радним данима (понедењак-петак), у 

периоду од 07 до 14 часова. Сва питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити 

уважени. 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка моторних горива за службена возила Дома 

здравља Инђија, чија је испорука сукцесивна, у процењеним оквирним количинама у 

складу са техничком спецификацијом, а плаћање путем корпоративнe односно 

компанијскe картицe понуђача и то: 

- евро премијум БМБ 95;  

- евро дизел; 

- ветробранска течност за брисаче ; 

- антифриз; 

Назив и ознака из општег речника: 09100000 – горивa. 

2. Предметна јавна набавка није обликована по партијама . 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моторна горива морају задовољавати стандарде у погледу физичко-хемијских 

особина и квалитета предвиђене Правилником о техничким и другим захтевима за 

течна горива нафтног порекла ( „Службени гласник РС“, број 111/15, 106/2016 и 

60/2017). 

Врсте и количине предметних добара дате су оквирно, с тим што Наручилац 

задржава право одступања од истих +5%. Укупне количине и врсте добара које ће се 

сукцесивно испоручивати у периоду важења уговора, одређиваће наручилац у складу са 

својим потребама, уз задржавање права да утврђене количине из Техничке 

спецификације може мењати кроз појединачне поруџбине. 

 

 Место и начин испоруке добара: Испорука се врши преузимањем добара од 

стране овлашћених радника Наручиоца у резервоаре службених возила на продајним 

местима (бензинским станицама) Понуђача, путем картицe за горивo којa гласи на име 

наручиоца за куповину свих врста горива.  

                 Рок испоруке добара : сукцесивно од дана закључивања уговора,а по захтеву 

Наручиоца, према техничкој  спецификацији. Врсте и количине предметних добара 

дате су оквирно, у Техничкој спецификацији конкурсне, с тим што наручилац задржава 

право одступања од истих. 

       Место испоруке: на бензинским станицама испоручиоца који треба да у 

својој продајној мрежи имају најмање 1 (једно) продајно место на подручју града 

Инђија не даље од 4 км од седишта наручиоца, са непрекидним радним временом од 0-

24 часова и да у свом продајном асортиману има све врсте горива исказаних у 

техничкој спецификацији. 

У ______________                                                  Понуђач 

дана_______________     м.п.              _____________________ 

                                                                               ( потпис овлашћеног лица) 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Конкурсна документација, односно, предмет јавне набавке не садржи техничку 

документацију и планове. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА МОТОРНИХ ГОРИВА 

Редни 

број НАЗИВ ГОРИВА 

Јед. 

Мерe 

Оквирна 

год.потребе 

1 ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 1 литар 17.950 

2 ЕВРO ДИЗЕЛ 1 литар 30.000 

3 Ветробр. течност за брисаче  1 литар 200 

4 Антифриз 100% G11  1 литар 20 

5 Антифриз 100% G12 1 литар 20 

6 

Антифриз 100% Пермант или 

одговарајући период замене 2 године 1 литар 10 
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1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:  Важећа Лиценца за трговину 

нафтом и дериватима нафте, издате од стране Агенције за енергетику 

Републике Србије коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола 

мора бити важећа. 

 

2) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац 

изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Неопходни пословни и финансијски капацитет – Да понуђач располаже 

неопходним пословним и финансијским капацитетом, односно да је у 2016 години 

остварио укапан приход добара који су предмет јавне набавке најмање у износу 

двоструко веће од износа дате понуде; Доказ: Извештај о бонитету за 2016 годину 

или Биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог 

Биланса стања за наведену годину; 

2) Неопходни технички капацитет- Услов: да поседује (користи) у својој 

продајној мрежи најмање 1 (једно) продајно место на подручју града Инђија не даље 

од 4 км од седишта наручиоца,  са непрекидним радним временом од 0-24 часова и 

да у свом продајном асортиману има све врсте горива наведених у обрасцу техничке 

спецификације Доказ: Списак продајних места на територији општине Инђија са 

следећим подацима: назив продајног места, телефон и адресу, име и презиме 

одговорног лица , радно време и удаљеност продајног места од седишта наручиоца ( 

Српскоцрквена број 5); 

3) Неопходни кадровски капацитет- Услов: - да има минимум 5 

запослених/ангажованих лица која раде на пословима који су у непосредној вези са 

предметом јавне набавке (стално запослена или по неком другом основу) Доказ:- 

Образац изјава понуђача која је у прилогу конкурсне документације ( Образац XII); 

4) Услов: Сертификат о квалитету горива- Доказ:  Сертификат о квалитету 

добара издат од овлашћене организације за испитивање квалитета; 

5) Услов:Понуђачи су дужни да доставе ISO 9001 за произвођача; 

6) Услов: Референтна листа са наведеним установама које је понуђач 

снабдевао добрима коју су предмет набавке у 2016 години са вреднoстима уговора; 

Доказ: Образац изјава понуђача са вредностима уговора која је у прилогу 

конкурсне документације ( Образац XIII) ; 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове изчлана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона,  дужање да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:  

Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Инђија, ул. Српскоцрквена  бр. 5,   
са назнаком: 

 ,,Понуда за јавну набавку добара – моторног горива за службена возила за  ЈН ОП  

бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 12.10.2017 године до 10:30 часова.  

 

           Поступак отварања понуде ће се обавити дана 12.10.2017 године у 

просторијама Дома здравља Инђија, канцеларија 274, са почетком у 11:00 часова. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена не посредно наручулац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди опријем унаручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

• Образац техничке спецификације; 

• Лиценца за обављање делатности; 

• Извештај о бонитету за 2016 годину или Биланс стања са мишљењем 

овлашћеног ревизора или извод из тог Биланса стања за наведену годину; 

• Списак продајних места на територији општине Инђија ; 

• Образац изјава понуђача о кадровском капацитету; 

• Сертификат о квалитету издат од овлашћене организације за испитивање 

квалитета за тражене врсте горива; 

• ISO 9001 за произвођача; 

• Референтна листа; 

• Образац понуде; 

• Образац структуре цене са упутством како да се попуни; 

• Модел уговора; 
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на дан испоруке горива, на продајном објекту на коме се врши испорука. Рок плаћања 

не може бити краћи од  30 дана. 

Уколико је рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

9.2.Захтеви у погледу гарантног рока  и рекламације 

 

Рекламације: Понуђач је дужан да у периоду важења уговора обезбеђује испоруку 

горива прописаног квалитета у складу са Правилником о о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла ( „Службени гласник РС“, број 111/15, 

106/2016 и 60/2017). 

 У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака што је као 

последицу имало штету на возилима наручиоца, понуђач мора одмах, а најкасније у 

року од 2 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, о свом трошку извршити 

замену или надокнадити проузроковану штету. 

 

9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

 

Уговор се додељује за сукцесивне испоруке према стварним потребама Наручиоца за 

потребе службених возила, а понуђач је обавезан да наредног дана од дана 

закључења уговора обезбеди континуирано снабдевање Наручиоца свим нафтним 

дериватима. Гориво ће преузимати овлашћена лица Наручиоца  на продајним местима 

(бензинским станицама) понуђача. 

 

Начин преузимања добра: путем картице која гласи на наручиоца  за куповину свих 

врста горива.  

 

Место испоруке: на бензинским станицама испоручиоца који треба да у својој 

продајној мрежи имају најмање 1 (једно) продајно место на подручју града Инђија не 

даље од 4 км од седишта наручиоца, са непрекидним радним временом од 0-24 часова и 

да у свом продајном асортиману има све врсте горива исказаних у техничкој 

спецификацији. 
 

9.4.Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.  

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду; 

 

 

9.5.Други захтеви 

1.Захтеви у погледу квалитета: Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет 

предмета јавне набавке у складу са својом понудом и техничким стандардима и 

нормативима за ову врсту добара. Понуђач гарантује квалитет испоручене робе одређен 

важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла током целокупног трајања уговора. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.Уколико понуђач наступа са 
групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени 

представник групе понуђача. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА  

МОТОРНА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА  број 01.4-4-__/2017 

 

Закључен дана ___.___ 2017 године између уговорних страна и то : 

 

1. Дома здравља „Др Милорад - Мика Павловић“ Инђија, Српскоцрквена бр. 5,  

МБ 08004102, ПИБ 101799726 , текући рачун 840-461661-14 Управа за трезор, 

кога заступа директор др Јово Комазец спец.гинекологије и акушерства   (у 

даљем тексту: Наручилац) 

и 

2.  _____________________________ (назив понуђача), седиште _____________, 

улица __________________, МБ: __________________, ПИБ: ______________, 

број рачуна: _____________________ код банке _________________ кога заступа 

________________________________, ( у даљем тексту: Добављач) (попуњава 

Понуђач). 

 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):  

___________________________________________________________________ 

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на 

горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи)  

 

Уговорне стране сагласно констатују:  
- Да је Наручилац, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 68/2015 ) и Планом набавки за 2017 годину,  а на основу Одлуке о 

покретању поступка  број 01.4-4-1/2017 од 08.09.2017  године и Позива за подношење 

понуда , спровео отворени поступак број 4/2017; 

- Да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду број ___________ од 

__________2017 године ( попуњава понуђач) заведену код Наручиоца број 01.4-4- 

_____/2017 од _________2017 године (попуњава Наручилац ) и која у потрпуности 

одговара условима и спецификацији из Конкурсне документације и саставни је део овог 

Уговора;  

- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом 

критеријума“најнижа понуђена цена“ донео Одлуку о додели уговора број 01.4-4-

_____/2017 (попуњава Наручилац) од _________2017 године (попуњава Наручилац) 

којом је уговор доделио најповољнијем понуђачу;       

 

 

 

 

 



Пречишћени текст измена и допуна конкурсне документације 

 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора су добра -Набавка моторних горива за службена возила, у 

свему у складу са техничком спецификацијом и обрасцем понуде, која чини саставни 

део овог Уговора.          

Члан 2. 

Укупна уговорена вредност добара из става 1. овог уговора износи 

____________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом.  

Цене у понуди дате су на дан сачињавања понуда. После закључивања уговора 

цене  нафтних деривата утврђују се  и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем 

цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији, односно према важећем  

ценовнику на дан испоруке  на бензинским  станицама Продавца. 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи 

на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране 

купца на бензинским станицама Продавца . 

Попуст на цене-Цене уговорених нафтних деривата важе на дан испоруке и  умањиваће 

се  на основу преузетих количина деривата на месечном нивоу, за календарски месец, 

по важећим скалама Продавца. Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем 

ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни. 

Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина 

робе за тај месец и одређује висина попуста . Припадајући попуст одобрава се Купцу 

испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за предходни.  

Основица за обрачун попуста за нафтне деривате и ТНГ је 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

( понуђач сам наводи која је основица за обрачун попуста у складу са својом пословном 

политиком). 

Наручилац плаћа испоручене количине по ценама на дан преузимања на 

бензинској станици, на основу рачуна, уплатом на текући рачун Добављача у року ___ 

дана од дана испостављања рачуна. Испостављени рачун, поред обавезних делова 

рачуна, мора садржати и број уговора по коме се добра испоручују, као и да јединица 

мере исказана на рачуну у потпуности одговара јединици мере исказана у техничкој 

спецификацији која је саставни део овог уговора . Ако рачун не буде садржао све 

наведене делове биће враћен продавцу. Фактурисање испоручених количина нафтних 

деривата, друге робе и услуга ће се вршити последњег дана у месецу.“ 

Члан 3. 

Добављач гарантује за квалитет испорученог горива одређен Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ( „Службени гласник 

РС“, број 111/15, 106/2016 и 60/2017).  

У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака што је као 

последицу имало штету на возилима наручиоца, понуђач мора одмах, а најкасније у 

року од 2 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, о свом трошку извршити 

замену или надокнадити проузроковану штету. 

Члан 4. 
 

Добро - моторна горива, које је предмет овог уговора су оквирне потребе (у 

погледу врсте и количине) Наручиоца .  

  Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима 

предмета набавке, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, у складу са 

чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке и првобитну 

вредност уговора максимално до 5% од укупнe уговорене вредности, а у складу са 

расположивим буџетским средствима.                                                                  Страна 25 
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Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, 

уз сагласност уговорних страна, у складу са законом. 

Уколико Добављач не испоручи гориво у уговореном року, поручену количину и 

гориво уобичајеног квалитета, Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор са 

раскидним роком од 15 дана. 

Члан 5.  

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о 

раскиду уговора у писаној форми.. 

Раскид Уговора производи правно дејство од тренутка пријема обавештења.  

У случају раскида уговора кривицом једне уговорне стране, друга страна има 

право на накнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.  

Уколико се уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 

Уговор закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве 

промењене околности због којих је неоправдано да Уговор и даље буде на снази, 

уговорне стране могу споразумно да раскину овај уговор. 

Члан 6. 

Добављач је дужан да у року до 5 дана од дана потписивања уговора у корист 

Наручиоца достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:  

- једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу,  

- менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста», на износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од важења 

уговора,  

- копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке,  

- копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном 

овлашћењу).  

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати 

(уновчити) ако добављач:  не испоштује одредбе уговора,  

- не изврши испоруку добара у уговореном року и на начин дефинисан овим уговором. 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим Уговором 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима.  

Све евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, у супротном надлежан је суд у Сремској Митровици. 

Члан 8. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна и траје 12 месеци а најдуже до реализације уговорене вредности.  

Међусобна права и обавезе по овом уговору почињу да теку од дана потписивања овог 

уговора.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години реализоваће се највише до 

износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Члан 9. 

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Наручилац 

добија 5 (пет) примерка, а Добављач услуге 2 (два) примерка.  

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
Прилог број 1 - Понуда добављача  

Прилог број 2 - потписан и печатом оверен списак моторних возила наручиоца са регистарским 

бројевима  и врстом горива. 

 НАРУЧИЛАЦ                                                                                   ДОБАВЉАЧ 

___________________                                                            __________________ 
директор др Јово Комазец                                                                                      страна 26 


