
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 Законом о јавним набавкама  спровео отворени поступак јавне набавке 

број 22-Д/2022 – Штампани материјал и сродни производи, са циљем закључивања оквирног 

споразума са једним понуђачем на период од једне године; 

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од................. , у складу 

са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца; 

-да је Испоручилац  доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог 

оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца); 

-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци 

или издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу; 

-обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице о 

јавној набавци Испоручиоцу, на основу овог оквирног споразума; 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној 

набавци добара између Наручиоца и Испоручиоца, у складу са условима из конкурсне документације 

за ЈН бр. 22-Д/2022 – Штампани материјал и сродни производи, 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 1( једне) године, а ступа на снагу даном обостраног 

потписивања. 

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних 

уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

 

ВРЕДНОСТ 

 

Укупна вредност овог оквирног споразума једнака  

је процењеној вредности набавке. 

 
Члан 4. 

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 – на 

паритету Фцо Магацин наручиоца: ЈП „Водовод“ Врање,улица Београдска 63. 

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 157.-161. Закона о јавним набавкама, без претходног 

спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог оквирног споразума. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс оквирног споразума, којим ће регулисати 

повећање уговорене вредности. 

 



 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА  

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци . 

При закључењу појединачног уговора, не могу се мењати битни услови из оквирног споразума. 

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем . 

Уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и осталог. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 

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

на основу документа који испоставља испоручилац, а којим је потврђена испорука добара на 

основу обострано потписаног уговора, у складу са овим оквирним споразумом.  

 

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

ЈП „Водовод“ Врање,улица Београдска 63. 

 

 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим 

односима, Извршилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности 

Наручиоца. 

Уколико Наручилац не исплати благовремено уговорену и фактурисану цену испорученог добра 

дужан је да Испоручиоцу плати законску затезну камату за сваки дан закашњења. 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Испоручилац је дужан да испоручи  добра сукцесивно, у року до  (максимум три) дана: 

-од пријема захтева за испоруку од стране Наручиоца 

-од дана издавања наруџбенице изабраном понуђачу 

Место испоруке – Магацин: ЈП „Водовод“ Врање,улица Београдска 63. 

 



 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА 

Члан 8. 

Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој документацији, 

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

добара. 

 

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу обострано 

потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним 

споразумом. 

Примопредаја добара извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Испоручиоца, коју 

потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан прилог уз фактуру 

Испопручиоца 

 

Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да 

своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу. 

 

Испоручилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке 

отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац. 

Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 

прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца без 

одлагања. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9 

Уколико Испоручилац, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са 

појединачном наруџбеницом о јавној набавци, не испоручи добра у уговореном року обавезан је да за 

сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене уговорених добара, с тим да  

укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених добара. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Извршиоцу, уз издавање 

одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

                Средство обезбеђења за оквирни споразум 

Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% од укупне 
вредности понуде вез ПДВ-а у оригиналу 
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без 
права на приговор и наплатива на први позив. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде 
мора бити једнак понуђеном року важења понуде.  



Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:  
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или  
2) понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум. 
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима након закључења оквирног споразума. 
Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
За добро извршење посла - оквирни споразум   
  

  Изабрани понуђач се обавезује да приликом  закључења оквирног споразума а најкасније 14 дана од 
дана обостраног потписивања оквирног споразума, преда Наручиоцу   банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у износу од 10%  од процењене вредности набавке. 
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без 
права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења годину дана од дана обостраног 
потписивања уговора. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење уговора у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорене обавезеу роковима и на начин предвиђен уговором  . Поднета банкарска 

гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове испоруке добара, мањи износ 

или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

По извршењу уговорених обавеза понуђача на које се  односе, средство финансијског обезбеђења биће 

враћено. 

 

 

ВИША СИЛА 

Члан 11. 

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 предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом. 

Вишом силом се сматрају поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) 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.  

 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 12. 

Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни споразум у 

случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у 

уговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у смислу одредаба 

Закона о облигационим односима. 



Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести 

другу страну. 

Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 

проузрокована другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и 

уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади стварну 

штету. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                                         Члан 13. 

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

регулишу облигационе односе. 

Члан 14. 

 

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 Врању. 

 

Члан 15. 

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12(дванаест) месеци од дана обостраног 

потписивања истог. 

                                                                                         Члан 16. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 

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

 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ 

_________________                                                                                              ______________________ 

 

 

 

 
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. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

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 модел оквирног споразума. 







 

 


