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Д О Г О В О Р 
За јавна набавка на горива 

 
Склучен на ден 16.09.2021 година 

 

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ 

 

1. ЈПКД „Облешево“ – Чешиново-Облешево ЕДБ 4013997109537, 

 застапувано од Директорката Стојка Стојанова од една страна, во понатамошниот 

текст  – договорен орган,  

 и 

2. „ЕУРОПЕТРОЛ“ ДОО – магистрален пат M5 -Чешиново, ЕДБ 4013081114890  

 застапувано од управителот Аница Стојановска од друга страна, во понатамошниот 

текст – носител на набавката; 

 

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНЕНИЕ НА ПОИМИТЕ) 

 

             Член 1 

 За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го 

имаат следново значење: 

 

 1) „Договорен орган„ - е субјект дефиниран во член 9 став 1 точки а), б), в),  г) и 

д) од Законот за јавни набавки;  

 

 2) „Носител на набавката„ - е понудувач или група на понудувачи кои склучиле 

договор за јавна набавка;  

 

 3) „Договор за јавна набавка на стоки„ - претставува набавка на една или 

повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување 

со или без опција за купување на стоката; 

 

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ:  

Член 2 
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Предмет на овој Договор е: Набавка на моторни бензини и дизел гориво, наведени во 

техничката спецификација од спроведената постапка со Набавка од мала вредност со 

објавување на оглас на ЕСЈН бр.15256//2021 

 

 

IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 3 

За реализацијата на оваа јавна набавка, во буџетот на ЈПКД Облешево се предвидени 

средства во вкупен износ до 500.000 денари без пресметан ДДВ. Набавката ќе биде 

сукцесивна според потреба на набавувачот, по единечни цени од техничката 

спецификација, и искористувањето на договорот ќе биде максимум до проценетата 

вредност од 500.000 денари. Договорниот орган не се обврзува да ја искористи 

комплетната вредност на договорот. 

 

V. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 4  

 

Договорот се склучува на определено време од една година (365 дена), сметано од 

датумот на потпишување на овој договор,  кој период  ќе заврши порано ако се исцрпи 

вредноста на договорот. 

 

 

VI. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ 

 

Член 5 

  

Набавката е сукцесивна по потреба на набавувачот. 

Испораката на стоките Носителот на набавката ќе ја врши на бензинските станици во 

негова сопственост.  

 

 

VII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА 

ДОГОВОРОТ 

Член 6 

Во случај на доцнење со достава на предметната набавка, од страна на Добавувачот, 

Набавувачот има право на надомест на штета и договорна казна- пенали во висина од 0,1 

% дневно од вредноста на договорот. 
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Во случај на примена на ставот 1 од член 6, Добавувачот е должен да му ја надомести 

штетата на набавувачот.  

Набавувачот неможе да бара договорна казна поради задоцнување, ако го примил 

исполнувањето на обврската, а не му соопштил на Добавувачот дека го задржува своето  

право на договорна казна. 

 

VIII. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРА 

Член 7  

При изготвување на фактурата, Добавувачот е должен да ги наведе следните елементи: 

- Назив на набавувачот, место, седиште и даночен број 

- Број и датум на договорот по кој се извршува работата 

- Количини со опис на стоките, дефинирани по елементи од спецификацијата, 

предмет на набавката 

- Единечни договорни цени на секој елемент на набавката 

- Вкупни цени по елементи 

- Вкупна цена на фактурата 

- ДДВ и валута на плаќање 

 

 

IX. РАЗЛИКИ ВО ЦЕНА 

Член 8 

 Како релевантен доказ за промената на цената на предметот на договорот за јавна 

набавка ќе се користат одлуките за определување  највисоки  малопродажни цени на 

одделни нафтени деривати утвдени согласно - Методологијата на Регулаторна комисија 

за енергетика на Република Македонија важечка на денот на точењето на горивото и 

договорениот попуст од страна на Носителот на набавката. 

 Цената по која ќе се врши испорака на предметот на договорот за јавна набавка ќе биде 

утврдена на денот на испораката и истата ќе биде условена од последната одлука на 

Регулаторната комисија за енергетика. 

Како релевантен доказ за промената на цената на предметот на договорот за јавна 

набавка ќе се користи известување од Регулаторната комисија објавено во Сл. Весник на 

РМ. 

 

X. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ 

Член 9  
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Набавувачот се обврзува плаќањето на преземената стока да го врши во рок од 30 

(триесет) дена по доставување на фактура и испратница, (уредно потпишана од 

набавувачот и носителот на набавката) за извршен прием на стоката. 

Фактурата ќе се достави до нарачателот во примерен рок на достава на стоките, уредно 

потпишана од нарачателот и носителот на набавката. 

Плаќањето ќе се врши исклучиво за стоки и услуги кои се нарачани и добиени. 

 Во случај Договорниот орган да не ја плати фактурата во договорениот, рок се 

засметува законска затезна камата во висина определена согласно позитивните законски 

прописи 

Член 10 

Набавувачот може да изврши дополнителни контроли на квалитетот на работите со 

дополнителни независни испитувања и контроли на квалитетот кај овластена институција 

доколку смета за потребно, или се сомнева во квалитетот на примените стоки. 

 

XI. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ 

Член 11 

Сите евентуално настанати спорови и недоразбирања кои би преоизлегле од овој 

Договор, договорните страни првенствено ќе ги решаваат во духот на добрите деловни 

обичаи со меѓусебно договарање. 

Доколку не постои волја и расположение за спогодбено решавање на спорот, во рок од 

10 дена истиот ќе биде препратен на решавање преку арбитражна комисија која ја 

сочинуваат 3 лица. 

Комисијата ја сочинуваат по едно избрано лице од страна на Набавувачот, едно од 

Добавувачот , а третиот член го избираат двете договорни страни, од редот на 

арбитражниот суд на Стопанската комора на Р.Македонија. Доколку и арбитражната 

комисија не предложи обострано прифатливо решение, спорот ќе се решава преку 

Основниот суд во Кочани. 

 

 

XII. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 12 

   Кога едната договорна страна не ги исполни обврските од овој Договор другата 

договорна страна може да го раскине Договорот, со достава на известување до другата 

договорна страна со наведување на причините за раскинувањето. 

 

XIII. КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ 

Член 13 
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    Договорните страни се согласни да ги применуваат највисоките стандарди за етичко и 

законито однесување за време на реализација на Договорот. 

 

XIV. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН 

 

Член 14 

   За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за 

Облигациони односи и позитивните законски прописи на Република Македонија. 

 

 

XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 15 

Измени и дополнувања на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на 

договрните страни по писмен пат,исклучиво со Анекс Договор кој одговара на одредбите 

на Законот за јавни набавки и Тендерска документација. 

 

 

Член 16 

   Овој Договор е склучен во 4 (четири) истоветни примероци за кои 2 (два) за 

Набавувачот и 2 (два) за Добавувачот. 

 

 

           НАБАВУВАЧ                                                                ДОБАВУВАЧ 

 

_________________________                                   ___________________________ 
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Прилог: Техничка спецификација со понудени цени за предметната набавка 

 

 

Дел III – Финансиска понуда 

 

 

 

1 2 3 4 

 

 

 

7 

Опис 

 

Единица 

мерка 

Количина  Единечна цена без 

ДДВ 

Вкупна цена без 

ДДВ (3 х 4) 

ДДВ 

 

Еуросупер БС 95 

 

Литар  

 

1000 

 

61,01 

 

61010,оо 

 

10981,80 

 

Еуродизел БС Д-Е (V) 

 

Литар  

 

7000 

 

53,81 

 

376670,оо 

 

67800,6о 

  

Вкупнаценабез ДДВ: 437.680,оо 

 Созборови: четиристотини триесет и седум илјади и шестотини осумдесет денари 

 

 

II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот  на испорака утврдени во тендерската документација. 

 

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 437.680,оо[со бројки] 

(четиристотини триесет и седум илјади и шестотини и осумдесет денари) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ 

изнесува 78.782,4о 

 

 

 


