
Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних 

возила са регистарским бројевима и врстом горива (прилог 2), 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. 

 Наведену цену Купац ће платити Продавцу под условма и на начин прописан овим 

уговором. 

 Уговорене стране прихватају цену из усвојене Понуде, која је саставни део Уговора. 

 Уговорне стране прихватају појединачне цене робa и услуга из понуде Извршиоца која је 

саставни део Уговора.  

 Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са  кретањем цена на 

тржишту нафтних деривата у Републици Србији.  

 Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати два пута месечно и то за потрошњу 

од 01. до 15. у месецу и за потрошњу од 16. до краја месеца Купцу по цени која важи на дан 

испоруке који подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране Купца на бензинским 

станицама Продавца. 

 

Члан 3. 

 

 Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом 

средстава на рачун Продавца, број ________________________код Банке 

_____________________________, а у року до 45  дана од дана пријема рачуна и комплетирања 

документације за плаћање, по извршеној испоруци добара. Продавац се обавезује да за плаћање 

Наручиоцу достави рачун. 

  

Члан 4. 

 Закључивањем овог Уговора, Купац- корисник Картица прихвата сва права и обавезе 

утврђене овим Уговором.  

Члан 5. 

 Картица је средство евидентирања куповних трансакција нафтних деривата које врши 

Купац. 

 Картице се издају Купцу сагласно Захтеву и Спецификацији возила за издавање Картице, 

који чине саставни део овог Уговора (Прилог 1. и 2.) 

Члан 6. 

Купцу се утврђује месечни лимит по свакој картици, на основу достављених података од 

стране Купца. 

Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Компанијских евиденционих картица о 

чему се саставља Записник, који потписује овлашћени представници обе Уговорне стране.  

 

Члан 7. 

 Купац се обавезује да Компанијску евиденциону картицу чува са дужном пажњом да не би 

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

Компанијске евиденционе картице, о томе обавести Продавца у писаној форми. 

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

исту утврди неважећом. 

Члан 8. 

 Купац се обавезује да вредност преузете робе из члана 3. овог Уговора плати Продавцу по 

испоруци робе, која је предмет Уговора у року до 45 дана. 
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