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5.2 Јединична цена без ПДВ-а за литар горива износи: 

EURO PREMIJUM BMB 95 ________________ динара; 

EURO DIZEL ___________________________ динара; 

TNG __________________________________ динара. 

5.3 Цена горива по 1lit појединачне испоруке током трајања оквирног споразума 
утврђује се одлукама Продавца у складу са позитивноправним прописима, 
односно према важећем Ценовнику Продавца на дан испоруке на бензинској 
станици Продавца. 
 

5.4 Наручилац плаћа испоручене количине по ценама на дан преузимања на 
бензинској станици,  на основу рачуна уплатом на текући рачун Продавца, у 
року од ________ дана (минимум 30 дана) од дана издавања фактуре. 
Фактурисање се врши једном месечно. Продавац је у обавези да фактуру 
достави најкасније у року од 10 дана од дана њеног издавања. 
 

5.5 

 

Продавац се обавезује да ће Наручиоцу одобравати све попусте на цене и 
количине које одобрава корпоративним клијентима. 

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ   

6.1 Уговорне стране су сагласне да квалитет испорученог горива мора да испуњава 

техничке и друге захтеве и критеријуме квалитета прописане Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (’’Сл. гласник РС’’, 

бр.123/2012), и Правилником и измени и допуни Правилника о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. Гласник“ 63/2013). 

6.2 Наручилац има прво да приликом сваке појединачне испоруке горива на бензинској 

станици Продавца изврши квалитативну и квантитативну контролу испорученог 

горива. 

6.3 У случају постојања квантитативних недостатака Наручилац може одмах уложити 

приговор, а Продавац се обавезује да одмах комисијски утврди чињенице, о чему 

ће се сачинити записник који потписују присутни представници обе уговорне 

стране. 

6.4 Квантитативне недостатке констатоване записником из става 1. овог члана, 

Продавац је дужан да без одлагања отклони о свом трошку. 

6.5 У случају постојања квалитативних недостатака који су уочени непосредним 

опажањем приликом испоруке, Наручилац може одмах уложити приговор, а 

Продавац се обавезује да одмах упути стручно лице ради узорковања и анализе 

горива. 

6.6 Уколико Наручилац не омогући стручном лицу Продавца да изврши узорковање 

горива, губи право на истицање приговора. 


