
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                               
Општина Ариље              
Општинска управа                      
04 број 404-17/2021               
_.03.2021. године                                 
АРИЉЕ                                                             
 

УГОВОР 
                

О КУПОПРОДАЈИ  ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
 
 
              Закључен између: 
 
           1. Општинске  управе  општине   Ариље, улица  Светог Ахилија бр. 53, ПИБ 

100493722, МБ 07254628, Текући рачун 840-131640-95 коју заступа начелник  Општинске    

управе   Горица  Петровић  ( у даљем  тексту  Купац)  и  
 
         2. 
______________________________________________________________________________
______________ (у даљем тексту Продавац), 

 
             Уговорне стране су се сагласиле о следећем: 
 

Члан 1. 

 
             Предмет уговора је купопродаја горива за потребе Општинске управе општине 
Ариље за потребе Купца, а по претходно спроведеном поступку јавне набавке добара број 
404-17/2021. 
              Продавац ће добра која су предмет овог уговора обезбедити на својој бензинској 
пумпи и испоручити самостално, на територији општине Ариље.  
 

Члан 2. 
 
           Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку предметног горива, по 
свим прихваћеним условима датим у позиву за достављање понуде Купца за наведену 
јавну набавку и понуди Продавца, која  у свему одговара позиву за достављање понуда и 
спецификацији потребних добара Купца. 

 
Члан 3. 

 
            Продавац се обавезује да обезбеди уредно снабдевање службених возила Купца 
уговореним добрима. 
            Продавац гарантује за квалитет испоручених добара који мора бити у складу са свим 
важећим прописима и стандардима.   
 

Члан 4. 
 
             Уговорне стране су сагласне да укупна цена добара из члана 2. овог уговора износи 
_________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно ____________ динара са 
обрачунатим ПДВ-ом. 
 
 
 
 



Члан 5. 
 

           Уговорена цена се може мењати уз претходну писмену сагласност Купца, у складу са 
кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 
           Промењена цена не може бити већа од просечне цене предметних енергената на 
локалном тржишту.  

Члан 6. 
 

Плаћање по овом уговору  купац ће извршити у року од 45 дана од дана 
испостављања фактуре од стране продавца. 

 
Члан 7. 

 

             Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи  jедну годину од дана 
закључивања уговора, односно до утрошка расположивих средстава. 
  

Члан 8. 

 
            У случају испоруке која није у складу са траженим квалитетом и квантитетом, 
Продавац је у обавези да у најкраћем року, о свом трошку, усагласи испоруку. 
            Евентуалне корекције у набавци, уговорне стране ће решавати договорно. 
 

Члан 9. 

 
           Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и 
неиспуњењем и неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна. 
            Уговор се сматра раскинутим даном пријема писменог обавештења о раскиду 
уговора. 
           Продавац се обавезује да Купцу накнади сву евентуално насталу штету због 
неиспуњења услова који се тичу рока и квалитета извршења предмета уговора. 
 

Члан 10. 

              На сва права и обавезе које проистекну из овог уговора, а нису овде поменуте, 
примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других законских прописа који 
регулишу ову материју. 
 

Члан 11. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше путем 
споразума, у супротном надлежан је стварно и месно надлежни суд. 

 
Члан 12. 

 

               Уговор   је   сачињен   у  4 (четири)  истоветна  примерка,  од  којих   по  2 (два) 
задржава свака уговорна страна. 
 
 
 
           За ПРОДАВЦА,                                                                            За  КУПЦА, 
               Директор                                                                                  Начелник 
_______________________                                                                    Горица Петровић 
                                                                                                                  ______________                                                                                                       
        
                                                                             
 


