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  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца ЈП „Водовод“ Врање  

са седиштем у Врању, улица Београдска 63,  

које заступа директор Горан Ђорђевић       

ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560   

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

........................................................................................................................................ 

са седиштем у ..............................................., улица ...................................................,  

ПИБ:.......................................... Матични број: ........................................................... 

Телефон:.....................................................Телефакс:................................................... 

кога заступа....................................................................................................................  

(у даљем тексту: испоручилац). 

  

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 
- да је Наручилац у складу са чланом 52, чланом 66. и чланом 67. став 1. и 2.Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС” број 91/19 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак 

јавне набавке добара са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем  

- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу Оквирног споразума број ____ од ___.___.20___. 

године, у складу са којом се закључује овај Оквирни споразум између Наручиоца као купца 

предметних добара и Привредног субјекта као Испоручиоца; 

- да је Испоручилац доставио Понуду бр. ______ од ___.___.20___. године, која чини саставни део 

овог Оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда); 

- да овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање појединачног уговора 

о јавној набавци или издавања наруџбеница;   

- да облигаторна обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавање 

наруџбеница, на основу овог Оквирног споразума; 

- да се на тумачење одредаба овог Оквирног споразума примењују следећа правила:  

 наслови чланова и параграфа додати су само ради лакшег сналажења страна 

потписница и неће утицати на тумачење овога Оквирног споразума.  

 када контекст то захтева, речи у једнини подразумеваће и њихову множину и 

обратно, а речи у једном роду подразумеваће и други род.  

 позивање на сагласност или одобрење у овом оквирном споразуму 

подразумеваће да страна која даје сагласност или одобрење мора исте дати у писаном 

облику, осим ако другачије експлицитно није наведено.  

 било које упућивање на закон ће укључивати и све промене тог закона које су у 

датом тренутку на снази и било који други закон који је донет као замена, као и све 

друге прописе (укључујући и указе, наредбе и друге извршне управне акте), уредбе, 

правилнике и подзаконске акте који су у датом тренутку на снази и било које 
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обавештење, захтев, наредбу, упутство, молбу или обавезу која је настала по основу 

тог закона или тих прописа, уредби, правилника и подзаконских аката.  

- да саставни део овог Оквирног споразума чине: 

 техничка спецификација;  

 остала техничка документација битна за реализацију предмета набавке. 

 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о 

јавној набавци добара између Наручиоца и Испоручиоца, или издавање наруџбенице о јавној 

набавци Испоручиоцу, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр. 3-Д 

2/2021 – испорука добара – Гориво, Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног 

споразума и стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног 

споразума и чини његов саставни део.  

Количине добара у спецификацији су оквирне, док ће се стварне количине дефинисати 

појединачним уговорима о јавној набавци или у наруџбеницама о јавној набавци . 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Испоручилац наступа са подизвођачем _____________________, ул _____________________ 

из ________________________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у 

делу:___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а ступа на снагу 

даном обостраног потписивања. 

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више 

појединачних уговора, или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од 

стварних потреба Наручиоца. 
Појединачни уговори се морају закључивати, те појединачне наруџбенице издавати, у току 

трајања Оквирног споразума, што подразумева да исти имају своју правну судбину и да не морају 

бити ограничени трајањем овог Оквирног споразума. 

Вредност свих закључених појединачних уговора или издатих наруџбеница не сме прећи 

вредност Оквирног споразума, осим у евентуалним случајевима повећања обима у складу са 

члановима 157, 158. и 160. ЗЈН. 

 

 

ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 13.000.000,00,00 динара  

(словима: тринаест милиона динара), без урачунатог ПДВ-а. 

Јединичне цене добара исказане су у Понуди Испоручиоца без ПДВ-а. 

У цену су урачунати сви трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне јавне 

набавке. 

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 

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

на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.  

У складу са позитивним прописима који се примењују у предметној области, продавци 

(добављачи) слободно формирају цене у складу са, кључним фактором, кретањем цене 
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нафте на домаћем тржишту, а које је у нераскидивој вези са кретањем исте на светском 

тржишту, и исте за наручиоца важе на дан преузимања (испоруке) предметних добара у 

малопродајним објектима продавца (изузетно ако купац/наручилац има своју станицу тј. 

одговарајуће услове за складиштење деривата нафте, то може бити и седиште купца), на 

основу члана 88. Закона о енергетици („Сл. глaсник РС,“ бр. 145/2014) и члана 36. став 2. 

Зaкoна o тргoвини („Сл. глaсник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013) 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати по цени која важи на дан испоруке. 

Под даном испоруке, подразумева се дан преузимања горива на малопродајном објекту 

Продавца.  

Понуђач је у обавези да истог дана обавести купца о свакој промени цена и да достави 

важећи ценовник писаним путем (факс, путем електронске поште). Измењене цене не могу 

бити више од упоредивих тржишних цена, у противном, Наручилац ће једнострано 

раскинути уговор. 

 
Стране у оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 162 ЗЈН, а на основу 

чланова 156-161. ЗЈН, након закључења овог Оквирног споразума, без претходног спровођења 

поступка јавне набавке, могу мењати одредбе овог Оквирног споразума. 

Следом претходног става стране потписнице дефинишу сваки од законом предвиђених основа 

за измену Оквирног споразума, док у случају да је неопходна измена других елеманата који нису 

обухваћени наведеним члановима, стране потписнице ће приступити усаглашавању воља по сваком 

конкретном питању и у складу са тим мењати одредбе Оквирног споразума писменим путем, уколико 

су исте дозвољене у правном промету, односно уобичајне, те да се њима не мења природа самог, 

Оквирног споразума, односно уговора. 

Обавезе које по основу овог Оквирног споразума (евентуално) доспевају у 2022. години биће 

реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у 2022. години. 

 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА 

НАРУЏБЕНИЦА  

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

набавке, Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци или 

издати наруџбеницу о јавној набавци Испоручиоцу. 

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци 

Испоручиоцу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем 

наруџбенице Испоручиоцу.  

 

 

Члан 6. 

Уговор о јавној набавци или наруџбеница о јавној набавци се закључује под условима из 

овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 

испоруке, гарантног рока и остало. 

 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 

Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна, на основу документа који испоставља Испоручилац, а којим је потврђена 

испорука добара, а све на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној 

набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
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Начин и рокови испостављања фактуре од стране Испоручиоца биће регулисани 

појединачним уговором, односно наруџбеницом. 

Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:  

ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање 

 

Плаћање за преузету робу се врши на текући рачун Испоручиоца на основу испостављених 

фактура. 

 

Члан 8. 

Испоручилац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Наручиоцу законску затезну камату, 

на месечном нивоу и то од дана истека валуте до датума измирења дуга.  

Месечно обрачунату камату Наручилац је дужан да плати у року од 8 дана од дана 

испостављања обрачуна. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 9. 

Испоручилац је дужан да испоручује гориво сукцесивно, за све време важења овог Оквирног 

споразума и појединачних уговора и то на својим бензинским пумпама, непосредно 

приликом преузимања горива од стране овлашћених лица Наручиоца.  

 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ГОРИВА 

Члан 10. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу, за потребе његових возила, испоручује гориво на 

својим бензинским станицама.  

Списак јавних бензинских станица Испоручиоца, на којима Наручилац преузима гориво у 

своја возила коришћењем Картице,  представља саставни део овог Оквирног споразума. 

 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу достави потписан и печатом оверен списак својих 

моторних возила са регистарским бројевима и врстом горива, који представља саставни део 

овог оквирног споразума. 

 

Наручилац се обавезује да за свако своје возило од Испоручиоца купује искључиво гориво 

наведено у спецификацији из претходног става. 

Закључивањем овог Оквирног споразума Наручилац-корисник Картица прихвата сва права и 

обавезе утврђене Општим правилима и условима за издавање и коришћење евиденционе 

картице Испоручиоца, која чине саставни део овог споразума. 

 

Члан 11. 

Испоручилац се обавезује да гориво испоручује у свему према техничкој  документацији, 

прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за 

уговорену врсту добара. 

 

Примопредаја горива извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Испоручиоца, 

коју потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан 

прилог уз фактуру Испоручиоца. 

 

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог горива, одређен 

прописима СРПС и Правилником о техничким  и другим захтевима за течна горива нафтног 

порекла, а  на основу обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној 

набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Члан 12. 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног 
споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума 
без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи 
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство 
обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по 
основу оквирног споразума. 

 

 

 

ВИША СИЛА  

Члан 13. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који 

доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 

споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу се нису могли избећи 

или предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који 

нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом, а који у потпуности или 

делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе. 

 

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 

нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и 

извоза), саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и 

слично.  

 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

Испоручилац се ослобађа одговорности и у случају нескривљених 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. 

 

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И СПОРОВА 

Члан 14. 

Наручилац 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 скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману. 
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У случају приговора на количину робе Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, 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 Наручилац одмах обавештава Испоручиоца који 

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

Уколико Наручилац не поступи у складу са ставом 1-3 овог члана његова рекламација се 

неће разматрати. 

Уговорне стране су сагласне 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 сносиће 

Наручилац. 

 

Члан 15. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Лесковцу. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 17. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном 

обостраног потписивања. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више 

појединачних уговора, или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од 

стварних потреба Наручиоца. 

 

Члан 18 

Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручиоцу 

припада 2 (два), а Испоручиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

  ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                     НАРУЧИЛАЦ  

 

  _______________                                                                                                  _______________ 

  

Саставни део овог Оквирног споразума су: 

- Прилог 1: Захтев за издавање евиденционе картице Испоручиоца; 

- Прилог 2: Спецификација возила за издавање евиденционе картице; 

- Прилог 3: Општа правила и услови за издавање и коришћење евиденционе картице 

Испоручиоца; 

- Прилог 4: Списак бензинских станица Испоручиоца на којима Наручилац може 

користити  Картицу. 

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела оквирног споразума. 
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Образац 4 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

Ред бр. ВРСТА ГОРИВА јед.мере 
оквирна 

количина 

Јединична цена са 

обрачунатим фискалним 

дажбинама (дин) 

без ПДВ 

Јединична цена са 

обрачунатим фискалним 

дажбинама (дин) 

са ПДВ 

Укупно (дин) 

без ПДВ-а 

Укупно (дин) 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ЕВРО ДИЗЕЛ литар 60.000,00     

2. БМБ 95 литар 10.000,00     

3. ТНГ литар 5.000,00     

4. АД БЛУ (ad blue )  200,00     

УКУПНО:   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 У колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 У колони 7 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО;  

 У колони 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО. 
 
 

датум: 

МП 

Одговорно лице: 

  

  

 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

 

 

даје:  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке ВНД 2/2018 – Гориво, поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

 

  

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача под пуном 

кривичном и материјалном одговорношћу дајем следећу   

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач_________________________________________________ у поступку јавне набавке 

ВНД 2/2018 – Гориво , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

          Датум                                                                                                       Понуђач 

 

________________                                   М.П.                                       __________________ 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 


