
ТЕХНИЧКА   ШКОЛА ГСП  

БЕОГРАД  

РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2  

БРОЈ : 511 

ДАТУМ : 7.03.2018 .године 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр.124/12,14/2015,68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова("Службени гласник РС" бр: 29/13 и 104/13), Наручилац, Техничка школа ГСП 

,Радослава Грујића  2,Београд , након доношења Одлуке, дел.бр:507 од 7.03.2018. године о 

покретању поступка јавне набавке добара , набавка  добара : ГОРИВО -ЕВРОДИЗЕЛ ЗА  

ВОЗИЛА  ШКОЛЕ , и Решења број  508 од  7.03.2018. године ,о образовању комисије за  

ЈНМВ 4/2018, припремила је : 

 

     

КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 

НАБАВКА  ДОБАРА: ГОРИВО -ЕВРОДИЗЕЛ     ЗА  ВОЗИЛА ШКОЛЕ ,              

ШИФРА  НАБАВКЕ:ЈНМВ  4/2018 
 

 

 

  САДРЖАЈ: 

 

 

1. Прилог бр. 1 – Позив за достављање понуда 

2. Прилог бр. 2 – Упутство за састављање понуда 

3. Прилог бр. 3 – Подаци о понуђачу 

4. Прилог бр. 4 – Понуда (спецификација добара и услова за набавку мале вредности) 

5. Прилог бр. 5 – Изјава о независној понуди  

6. Прилог  бр. 6- Изјава о прихватању услова  из конкурсне   документације 

7. Прилог  бр. 7.-Изјава о испунавању услова  из члана 75.Закона о јавним набавкама 

 ( Сл.Гл.РС 124/2012,14/2015,68/2015) 

      8. Прилог бр. 8. –Изјава о трошковима попуњавања понуде  

9. Прилог бр. 9. –Модел  Уговора 

 

 

 

Последњи  дан  рока за достављање  понуде  21.03.2018.године до  13,00 часова  

 

Отварање  понуда  је .године у  14,00 часова. 

 

 

 

Укупан број  страна  конкурсне документације  :  14 страна  
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Образац бр. 1 

Наручилац: 

ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП  

Место: Београд               

Редни број јавне набавке мале вредности:ЈНМВ  4/2018 

        

 

 

               ПОЗИВ  

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  

ЗА ДОДЕЛУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА ДОБАРА: 

ГОРИВО -ЕВРОДИЗЕЛ   за  возила Техничке школе ГСП ; ЈНМВ -4/2018 

 

На основу члана 55 став 1 тачка 2. Закона о јавним  набавкама ( Сл.гласник РС број 

124/2012,14/2015,68/2015) Техничка школа ГСП упућује Позив  за достављање понуда  за 

јавну набавку мале вредности ЈНМВ  4/2018 

1.Предмет  јавне набавке , набавка  добара : ГОРИВО -ЕВРОДИЗЕЛ   за  возила Техничке 

школе ГСП ;ОРН 09100000-Набака горива ; 

2.Процењена  вредност јавне набавке  мале вредности је :    2.500.000,00   динара  

3.Оквирни датум закључивања Уговора:  АПРИЛ  2018. године. 

4.  Датум реализације јавне набавке: АПРИЛ 2018.године – АПРИЛ 2019. године. 

5.  Извор финансирања јавне набавке: сопствена средства  и материјални трошкови. 

6. Поступак јавне набавке : Јавна набавка  мале вредности  

7.Критеријум  за доделу Уговора и избор најповољније Понуде : економски најповољнија 

понуда. 

8.Преузимање конкурсне документације и достављање Понуда је 9 дана од дана  

објављивања Позива за достављање Понуда, односно до среде , 21.03.2018.године до 13,00 

часова. 

 Јавно отварање понуде је истог дана ,у среду 21.03.2018. године у 14,00  часова у 

просторијама  школе. 

11. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком "Понуда не отварати-за јавну 

набавку, набавку добара  ЈНМВ 4/2018 « ГОРИВО -ЕВРОДИЗЕЛ «  за обуку возача 

Техничке школе ГСП, на адресу:  Радослава Грујића 2 Београд . 

12.На полеђини коверте навести назив понуђача,адресу,телефон и особу за контакт. 

13.Понуђач је обавезан да достави понуду у свему према условима из конкурсне 

документације и захтевима наручиоца. 

Све додатне информације могу се добити на телефоне 011-2458-626, особа за контакт је 

секретар школе Божица Опачић. 
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Образац бр. 2 

Наручилац:ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП  

Место: Београд               

Редни број јавне набавке мале вредности:ЈНМВ  4 /2018 

 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђачи су дужни да понуду сачине у писаном облику на српском језику. Понуда се 

саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне докуменатције. Понуда се попуњава читко, без прецртавања, брисања и 

дописивања. Ако понуђач има да саопшти нешто мимо понуђених образаца, он ће то 

урадити одвојено, у писменој форми и приложити уз понуду. 

Сваки образац мора бити потписан и оверен. 

За непоступање по овим правилима, одговоран је сам понуђач, и такве понуде се неће 

разматрати. 

Понуђачи су обавезни да тражену документацију поређају следећим редоследом и 

обележе редним бројевима: 

1.Попуњен образац о основним подацима о понуђачу; 

2.Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације (на изјави која 

је саставни део конкурсне документације, понуђач ставља потпис и печат којим потврђује 

да се слаже са изјавом); 

3.Образац понуде (понуђач је дужан да у обрасцу понуде који је саставни део конкурсне 

документације прецизно наведе цену понуђених добара у динарима, без пореза, рок за 

испоруку добара, као и услове плаћања).  

 Критеријум за избор понуде је ЕКОНОМСКИ  НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА. 

Елементи критеријума на основу којих се цени понуда су :  

1. ЦЕНА  

2. ПОПУСТ НА ЦЕНУ 

3. МЕСТО  ИСПОРУКЕ   ГОРИВА  

Објашњење пондерисања елемената  критеријума: 

Понуђач може максимално да  добије 70 пондера за елемент ЦЕНА уколико понуди 

најнижу цену.Свака  следећа већа цена носи по  5 пондера   мање. 

Понуђач може максимално да добије  15 пондера  за  највећи попуст .Сваки следећи 

носи по три пондера  мање. 

Понуђач може максимално да добије  15  пондера за елемент МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА 

ГОРИВА .Уколико понуђач има 3  бензинске станице у кругу од 5 км од седишта школе 

добија максимални број пондера.  

Уколико има 2 бензинске станице  у кругу од 5 км од седишта школе добија  10 пондера. 

Уколико има 1 бензинску станицу  у кругу од 5 км од седишта школе добија  5 пондера. 

Ако нема бензинских станица у кругу од 5 км од седишта школе   добија 0  пондера. 

НАПОМЕНА :ГОРИВО  СЕ  ПРЕУЗИМА  НА БЕНЗИНСКИМ  СТАНИЦАМА  У 

РЕЗЕРВОАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. 

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде. У случају да понуђач 

наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 

4.Изјаву  којом доказују да испуњавају услове из чл. 75 Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник РС», бр. 124/2012,14/2015,68/2015). 

5.Изјава о независној понуди 

6.Изјава о трошковима   припреме понуде  



7.Попуњен  модел уговора. 

Неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде, неће се узимати у разматрање и 

неће бити предмет бодовања. 

Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној коверти, овереној печатом, са назнаком: 

«Понуда – не отварати, за јавну набавку: Горива –ЕВРОДИЗЕЛ  за  возила у Техничкој 

школи  ГСП ,позив на број ЈНМВ  4/2018 на адресу улица :Радослава Грујића број 

2,Београд . 

На полеђини коверте навести назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за 

контакт. 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА : 21.03.2018 године  до 13,00 часова . 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА :21.03.2018.године  у 14,00 часова у просторијама 

школе. 

Одлука о додели Уговора донеће се у законом предвиђеном року, а најкасније 10 дана од  

дана  јавног отварања понуда, уз примену критеријума   ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ 

ПОНУДЕ . 
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Образац бр. 3 

Наручилац: 

ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП  

Место: Београд               

Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ  4/2018 

 

 

 

ШИФРА  НАБАВКЕ:  ЈНМВ    4/2018 
 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив Понуђача:  

 

Адреса Понуђача:  

 

Одговорна особа (потписник уговора):  

 

Особа за контакт:  

 

Телефон:  

 

Телефакс:  

 

Електронска пошта:  

 

Текући рачун Понуђача:  

 

Банка Понуђача:  

 

Матични број:  

 

Шифра делатности:  

 

Извод из регистра обвезника ПДВ:  

 

ПИБ број:  

 

 

 

У Београду, ______________године М.П.  Потпис понуђача: 
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Образац бр. 4 

Наручилац:ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП  

Место: Београд ,Радослава Грујића 2              

Редни број јавне набавке мале вредности:ЈНМВ 4/2018 

                                          
                                                      П О Н У Д А  

НАБАВКА  ГОРИВА  ЕВРОДИЗЕЛ ЗА ВОЗИЛА  

Техничке школе  ГСП -ЈНМВ 4/2018 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ  

 

НАЗИВ   ПОНУЂАЧА  

 

 

ЦЕНА  

За 20000 литара  

Евродизела  

Цена без ПДВ-А  Цена са ПДВ-ом   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОПУСТ НА 

ЦЕНУ  

 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА   

СА 

УРАЧУНАТИМ 

ПОПУСТОМ  ЗА 

20000 литара 

 

Цена без ПДВ-А  

 

Цена са ПДВ-ом   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТА ЗА 

ПРЕУЗИМАЊЕ 

ГОРИВА  И  

УДАЉЕНОСТ  

ОД ШКОЛЕ  

 

 

1.__________________________________________ 

 

2.__________________________________________ 

 

3.___________________________________________ 

 

4.___________________________________________ 

 

5.___________________________________________ 

 

 

У  Београду, __________године      М.П.  Потпис понуђача 

                      __________________________ 

                                                  -5- 



 Образац број 5 

Наручилац:ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП  

Место: Београд ,Радослава Грујића 2              

Редни број јавне набавке мале вредности:ЈНМВ 4/2018 

                                          
 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  

ПОНУДЕ  И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

На основу члана 26. Закона о јавним  набавкама (Сл.гл.РС број 124/2012,14/2015 

,68/2015 ) дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Прихватам услове из позива и конкурсне документације Наручиоца   за јавну 

набавку мале вредности – шифра набавке  ЈНМВ број 4/2018.године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, ______________године М.П.  Потпис понуђача: 
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Образац бр. 6 

Наручилац:ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП  

Место: Београд ,Радослава Грујића 2              

Редни број јавне набавке мале вредности:НМВ 4/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ  
 

 

На основу члана 26  Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 

124/2012,14/2015,68/2015) понуђач даје : 

 

 

  

                                                        И З Ј А В У 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђује се да је понуда  

поднета независно,без договора са другим понуђачима или  заинтересованим 

лицима . 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, ______________године М.П.  Потпис понуђача: 
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Образац бр. 7 

Наручилац:ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП  

Место: Београд ,Радослава Грујића 2              

Редни број јавне набавке мале вредности:НМВ 4/2018 

 

 

   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

     И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности –набавке добара –ГОРИВО 

ЕВРОДИЗЕЛ , ЈНМВ број  4/2017 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије  

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине ,ка и да нема  

забрану  обављања делатности  која је на снази у време поднишења понуде.  

5) Понуђач  није  био дуже од седам дана  у блокади рачуна.  

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Образац бр. 7 

Наручилац:ТЕХНИЧКА   ШКОЛА  ГСП  

Место: Београд ,Радослава Грујића 2              

Редни број јавне набавке мале вредности:НМВ 4/2018 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП  

БЕОГРАД  

РАДОСЛАВА  ГРУЈИЋА 2  

   

         МОДЕЛ  УГОВОР А  О   ПРОДАЈИ НАФТНИХ   ДЕРИВАТА 

 

 

Закључен у _____________  дана  ___________ 2018. године између уговорних 

страна:  

 

l. ПРОДАВАЦ:  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. КУПАЦ:    ;Техничка школа ГСП, Београд адреса:Радослава Грујића   бр.2,  

 

шифра купца:  --------------------,  матични број 07018878                , , шифра  

 

делатности: ----------------------------   , текући рачун:--------------------------------   

 

ПИБ:100157484, коју  заступа директорка ------------------------------,( у даљем тексту 

Купац)  

 

I     ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

 

     Члан 1. 

 

Предмет Уговора је купопродаја нафтиних деривата коришћењем дебитне картице 

за гориво Продавца (у даљем тексту Картица). 

Уколико Купац жели да, коришћењем дебитне картице за гориво, купује и друге 

робе на бензинским станицама Продаваца, Купац и Продавац ће закључити анекс 

уз овај Уговор. 

Продавац се обавезује да Купцу  испоручује нафтне деривате на својим бензинским 

станицама.  

Списак бензинских станица Продавца   на којима Купац преузима нафтне деривате 

у своја возила коришћењем Картице,  представља саставни део овог Уговора. 
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Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих 

моторних возила са регистарским бројевима – називом корисника и врстом 

нафтних деривата  који представља саставни део овог Уговора. 

Купац се обавезује да за свако своје возило од Продавца купује искључиво гориво 

наведено у спецификацији из предходног става.  

Продавац задржава право да не испоручи  нафтне деривате у ситуацијама  које су 

настале као последица технолошко-производних или пословно-оперативних 

проблема.  

 Продавац неће  бити одговоран за  штету коју  би по том основу евентуално могао 

да претрпи Купац.  

 

     Члан 2. 

 

Закључивањем овог Уговора, Купац  прихвата сва права и обавезе утврђене 

Општим правилима и условима за издавање и коришћење дебитне картице за 

гориво, која чине саставни део овог Уговора (Прилог 3).  

 

 

II   ЦЕНА  

    Члан 3. 

 

Цене нафтних деривата утврђују се Одлукама продавца у складу са кретањем  цена 

на тржишу нафтних деривата. 

 Цене нафтних деривата су цене важеће на дан преузимања робе на бензинским 

станицама Продавца.  

 

 

 

 

III    ПОПУСТИ НА ЦЕНЕ  

 

     Члан 4. 

 

Цене уговорених нафтних деривата умањују се за моторне бензине, ТНГ и дизел 

горива на основу преузетих количина деривата из члана 1. овог Уговора на 

месечном нивоу, за календарски месец, по важећим скалама Продавца из прилога 

овог Уговора  

 

     Члан 5. 

 

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

робе за тај месец и одређује висина попуста у складу са чланом 4. овог Уговора. 

Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја 

текућег месеца за претходни. 
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IV  ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ         

 

     Члан 6. 

 

Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата 

које врши Купац. 

Картице се издају Купцу након потписивања уговора сагласно Захтеву и 

Спецификацији возила за издавање Картице, који чине саставни део овог Уговора. 

 

     Члан 7. 

 

Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу 

достављених података од стране Купца. 

Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља 

Записник који потписују овлашћени представници обе уговорне стране. 

 

 

     Члан 8. 

 

Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до 

злоупотребе или губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе или 

уништења Картице, о томе  без одлагања обавести Продавца у писаној форми. 

Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или уништењу 

картице, исту утврди неважећом. 

У случају раскида-непродужавања уговора, Купац је дужан да картице врати 

продавцу. 

Уколико Купац не врати картице Продавцу у року од 30 дана након раскида-

непродужавања Уговора, Продавац ће Купцу фактурисати издате, а невраћене 

картице по цени 5 евра, прерачунато у динарима по средњем курсу Народне банке 

Србије на дан обрачуна. 

 

     Члан 9. 

 Уколико се Купац не придржава одредаба овог Уговора, Продавац задржава право 

блокирања и одузимања свих издатих Картица. 

                                      

 V   РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

     Члан 10. 

 

Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице. 

Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца 

бр___________________________________код банке _________________________. 

Купац уплату врши на основу предрачуна и  према инструкцијама Продавца, са 

обавезним навођењем  броја предрачуна у пољу позива на број у налогу за плаћање. 
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Број предрачуна важи само за једну уплату Купца, при чему приликом сваке уплате 

Купац наводи број новог предрачуна који добија од Продавца у пољу позива на 

број у налогу за плаћање. 

На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.  

 

 

     Члан 11. 

 

          Купац може преузимати нафтне деривате путем Картице, до износа 

уплаћених средстава. 

            

 

     Члан 12. 

 

         Продавац једном месечно доставља Купцу коначан рачун за испоручено 

гориво по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем 

картице. 

          

 

VI   КВАЛИТЕТ РОБЕ  

 

     Члан 13. 

        

Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла . 

 

VII   РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА  

 

     Члан 14. 

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком 

случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / 

пријема робе, а у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за 

недостатак. 

У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је 

дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити  

чињенично стање  и о томе сачинити заједнички записник.  

У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава Продавца који 

упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу. 

Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1.-3. овог члана, његова рекламација 

се неће разматрати. 

Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка 

свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. 

Уколико се утврди да рекламација није основана , трошкове поступка рекламације 

сноси Купац. 
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 VIII   ВИША СИЛА 

     Члан 15. 

 

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

пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних 

органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или 

предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да 

изврше уговорне обавезе. 

Продавац се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању тржишта 

нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, 

изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и 

нафтних деривата, кваровима, или непланираним ремонтима рафинерија или 

нафтовода и сличним догађајима.  

 

 

IX   РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА 

     Члан 16. 

 

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

обе уговорне стране.. 

У случају да нека од одредаба, односно неки од прилога овог Уговора престану да 

буду у складу са важећим законским прописима, или актима и одлукама Продавца, 

на послове из овог Уговора примењиваће се прописи, односно акта и одлуке 

Продавца који су ступили на снагу. 

Продавац је дужан да о изменама из претходног става овог члана писменим путем 

обавести Купаца у року од 5 (пет) радних дана од датума ступања измена на снагу. 

 

 

X  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

     Члан 17. 

 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не 

буде могуће, уговарају надлежност Привредног  суда у  Београду. 

 

     Члан 18. 

 

Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми - закључивањем 

анекса уговора. 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 

статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште 

податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.) 

 

     Члан 19. 

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

облигационим односима. 
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     Члан 20. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране 

овлашћених заступника уговорних страна. 

 

     Члан 21. 

 

Саставни део овог Уговора су: 

- Списак бензинских станица Продавца на којима Купац може користити 

Картицу   

- Спецификација возила за издавање дебитне картице за гориво  

- Општа правила и услови за издавање и коришћење  картице за гориво  

- Захтев за издавање дебитне картице за гориво  

- Записник о примопредаји  картица за гориво 

- Скала попуста на преузете количине нафтних деривата  

Члан 22. 

 

Овај Уговор је закључен у 4 (четири ) оригинална примерка, по 2 (два ) за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЦ         КУПАЦ  

 

____________________________   __________________________ 

        

      в.д.директора Срђан 

Станковић,дипл.маш.инж. 
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