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       МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  

Партију 1 – Резервни делови за пумпе EBARA 
 

 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД  И КАНАЛИЗАЦИЈА  

Нови Пазар 
( у даљем тексту :Купац ) 

 
и 
 

______________________________________________ 
( у даљем тексту : Продавац ) 

 
 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 
 

У складу са датим Моделом оквирним споразумом и елементима најповољније понуде биће закључен 
Оквирни споразум о јавној набавци. Приликом сачињавања Оквирног споразума о јавној набавци,  дати 
Модел оквирног споразума ће бити усклађен са Законом о ПДВ-у  важећим у Републици Србији у 
зависности да ли је изабрани Понуђач страно или домаће лице и у случају подношења заједничке понуде 
усклађен са Споразумом групе понуђача. 
 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 
 
ЈКП водовод и канализација,  Нови Пазар, Београд, 28 новембар,  
ПИБ 101788008,  
Матични број 7194129,  
које заступа в.д. генералног директора др Градимир Недељковић 
(у даљем тексту: Купац) 
 
 и 
 
.................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични 
број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац). 
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Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
- да је Купац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/19 у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке – број 9/21 Резервни делови за пумпе  за 
Партију 2 – Резервни делови за пумпе EBARA, са циљем закључивања оквирног споразума са 
једним понуђачем на период од две године; 

- да је Купац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу 
са којом се закључује овај оквирни споразум између Купца  и Продавца; 

- да је Продавац доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог 
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Продавца), 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Купца на закључивање уговора о јавној набавци;   
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци 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 резервни делови за пумпе EBARA, између Купца, и Продавца, у складу са условима из конкурсне 
документације за ЈН бр 9/21, Понудом Продавца, одредбама овог оквирног споразума и стварним 
потребама Купца. 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 2. 
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања.  
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање појединачних уговора за 
2021/22 и 2022/23. Купац ће за време трајања појединачног уговора упућивати наруџбенице Продавцу на 
_____________________ (E-mail адреса),  у зависности од стварних потреба наручиоца. 
 

ЦЕНЕ 
Члан 3. 

Укупна вредност овог Оквирног споразума износи_______________, без урачунатог ПДВ-а; 
(словима___________________________________________________________________________________) 
 
Припадајући ПДВ износи _________________________ динара; 
(словима___________________________________________________________________________________) 
 
Укупна вредност овог Оквирног споразума са ПДВ-ом износи___________________ динара; 
(словима __________________________________________________________________________________ ) 
Јединичне цене исказане су у Понуди Продавца без ПДВ-а. 

- Цене резервних делова се утврђују и могу се мењати у складу са кретањем цена на тржишту за све 
време важења оквирног споразума.  

- Промна цена се односи како на повећање тако и на смањење цена резервних делова за пумпе. 
- Испоручене делове Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке, а о 

променама цена Продавац ће благовремено доставити важећи ценовник Купцу, одмах по 
његовом доношењу. 

- Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране Купца. 
- У случају да измењене јединичне цене буду више од упоредивих тржишних  цена резервних 

делова за пумпе, Купац може раскинути уговор, са отказом од 7 дана од дана достављања писаног 
обавештења о раскиду. 

- Продавац се обавезује да ће Купца обавештавати и одобравати све попусте на цене и количине 
које одобрава и другим корпоративним клијентима а који ће бити исказани на достављеним 
рачунима. 
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- Купац може раскинути уговор уколико га продавац не обавести и одобри попусте, отказним роком 
од 7 дана  од дана достављања писаног обавештења о раскиду. 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Члан 4. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Купца за предметом набавке, Купац ће 
упутити Продавцу позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној 
набавци. 
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 
Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, количине, рокове, место испоруке. 
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 5 дана, од дана упућивања Продавцу позива за 
достављање понуде, од стране Купца. 
Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Продавца _____________________ (E-mail адреса)  
Продавац је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду Купцу. 
Купац и Продавац ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 15 од дана достављања 
понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом. 
 

Члан 5.  
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу 
спецификација предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, гарантног рока. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема рачуна, а након извршеног квалитативног и квантитативног 
пријема добара, на основу појединачног  уговора о јавној набавци који закључе Купац и Продавац, на 
основу овог оквирног споразума.              
Продавац је дужан да рачун из претходног става, достави Купцу на адресу која буде наведена у 
појединачном уговору о јавној набавци који закључе Купац. 

 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 
Продавац је дужан да испоруку предмета набавке изврши на основу појединачног уговора о јавној 
набавци који је закључен између Купца и Продавца, у складу са овим оквирним споразумом.  
Рок испоруке не може бити дужи од 7 (седам) дана, од дана закључења појединачног уговора о јавној 
набавци између Купца и Продавца. 
Продавац ће добра испоручивати на адресе Купца, у складу са закљученим појединичним уговором, којим 
ће прецизно бити дефинисана места испоруке. 
 
ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

Члан 8. 
Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу појединачног уговора 
о јавној набавци који закључе Купац и Продавац, у складу са овим оквирним споразумом.  
Купац и Продавац ће пре испоруке предмета набавке на основу закљученог појединачног уговора о јавној 
набавци, извршити квалитативни и квантитативни пријем, о чему ће сачинити записник који потписује 
представник Купца и представник Продавца. 
Приликом пријема предмета набавке, представник Купца  је дужан да испоручена добра на уобичајени 
начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.  
Ако се након пријема предмета набавке покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 
прегледом, Купац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Продавца без одлагања. 



4/5 
 

У случају да је Продавац  знао или могао знати за недостатке, Купац има право да се на те недостатке 
позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без одлагања и да благовремено обавести 
Продавца о уоченом недостатку. 
У  случајевима из става 3., 4. и 5. овог члана, Купац има право да захтева од Продавца да отклони 
недостатак или да му преда друго добро без недостатка. 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 9. 
Продавац гарантује за квалитет испоручених добара, са гарантним роком од ___________месеци, 
рачунајући од дана пријема предмета набавке. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 10. 

Уколико Продавац у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе Купац  и Продавац, 
не испоручи предмет набавке у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу 
износ од 0,1‰ укупне цене конкретне испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% 
укупне цене од конкретне испоруке. 
Уколико Продавац не изврши испоруку или је изврши делимично, обавезан је да плати Купцу уговорну 
казну у висини од 5% укупне цене конкретне испоруке.  
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете. 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 
За Оквирни споразум 
Продавац је дужан да приликом закључења Оквирног споразума достави уредно потписану сопствену 
бланко меницу без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10 % вредности 
Оквирног споразума без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и „безусловна" 
као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи тридесет дана 
дуже од истека рока  важења Оквирног споразума. Aкo сe зa врeмe трajaњa Оквирног споразума  прoмeнe 
рoкoви зa извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст менице мoрa дa сe прoдужи за нових 30 дана од 
новоутврђеног рока испоруке. 
Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист 
СРЈ”  бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11 и  139/14-др.закон).  
Са меницом, Продавац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа издатог од пословне 
банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу и податком о броју текућег рачуна који се наводи у 
меничном овлашћењу, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији 
менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 
овлашћења („Службени гласник РС" број 56/2011, 80/15, 76/16 и 82/17). 
Уколико Продавац приликом закључења Оквирног споразума не достави средство финансијског 
обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Купац може да раскине Оквирни 
споразум. 
 
ВИША СИЛА 

Члан 12. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 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 могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну 
о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
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 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 Основни суд у ново Пазару. 

Члан 15. 
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој 
страни у оквирном споразуму. 
 
 
 
 
 
 
   
          за Продавца                                                                                                 за Купца 
                     в. д. генералног директора 
 
____________________                                                                                     _________________________ 
          Градимир Недељковић дипл.ецц 
 
НАПОМЕНА:  Достављени модел  Оквирног споразума Продавац (одговорно лице Продавца) мора да 
попуни, потпише (изузев на местима где је наведено да понуђа не попуњава) и овери печатом на месту 
предвиђеном за потпис и оверу, чиме потврђује да прихвата све елементе модела оквирног споразума и 
сагласан је  да се у оквирни споразум унесу и остали елементи из Конкурсне документације и прихваћене 
Понуде. 
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