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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
 

Модел Оквирног споразума за услуге:  
сервисирања и оверавања водомера типа Diehl metering 

по ЈН бр. 20/2020  
 

закључен дана __.__.2020, између 
 
УГОВАРАЧА: 
 
1. POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, 24410, 
Хоргош (у даљем тексту: Наручилац услуге), које заступа директор Душан Глишић 
дипл.ецц., МБ: 08025355, ПИБ: 100787707, текући рачун: 160-9545-56, Banca Intesa АД 
Београд, 
и 
2.________________________________________________________________________, са 
седиштем у __________________________________________________________________,  
улица __________________________________________________________________, ПИБ: 
____________________________, МБ: ____________________________, број рачуна: 
_________________________________________________________________________, код 
_________________________________________________________________, кога заступа 
______________________________________, директор (у даљем тексту: Пружалац 
услуге), са друге стране. 
 
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
 (остали Понуђачи из групе Понуђача) 
 

Основ Оквирног споразума: 
Јавна набавка бр. 20/2020 – услуге сервисирања и оверавања водомера типа Diehl 

metering. 
Понуда изабраног понуђача бр. ______________ од __.__.2020 чини прилог овог 

Оквирног споразума. 
Техничка спецификација предметне јавне набавкеж чини прилог овог Оквирног 

споразума. 
 

Члан 1. 
Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца услуге периодично врши 

услуге сервисирања и оверавања водомера, на начин описан у конкурсној документацији 
ЈН бр. 20/2020, у свему према својој Понуди са спецификацијом број __________________ 
од __.__.2020. године, која чини саставни део овог Оквирног споразума.  
 

Члан 2. 
Уговорне стране су се споразумеле да укупна цена за извршење услуга описаних у 

члану 1. овог Оквирног споразума износи до 3.350.000,00 рсд без ПДВ, за годину дана. 
Укупно уговорена вредност за извршење услуга описаних у члану 1. овог Оквирног 

споразума са ПДВ износи до 4.020.000,00 рсд, за годину дана. 
Јединичне цене за услуге које су предмет овога Оквирног споразума су исказане у 

Обрасцу структуре цене предметне јавне набавке. 
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 Цену утврђену Понудом Пружалац услуге нема права да повећава за време 
извршења овог Оквирног споразума. 
 Уколико вредност средњег курса евра у динарима порасте за више од 10% у односу 
на вредност средњег курса евра на дан закључења овог Оквирног споразума, цена услуга 
се може повећати највише до износа повећања вредности курса евра. 
 Уколико индекс потрошачких цена порасте за више од 10% у односу на месец када 
је Оквирни споразум закључен, цена услуга се може повећати највише до износа 
повећања наведеног индекса. 
            У случајевима повећања цена наведеним у овом члану, уговорне стране ће 
закључити анекс Оквирног споразума, којим ће регулисати промене уговорених 
параметара. 

 
Члан 3. 

Наручилац услуге ће цену услуге платити у року до 45 (четрдесетипет) дана од 
дана испостављања исправне фактуре за извршене услуге.  
 Пружалац услуге се обавезује да на сваком рачуну јасно наведе број и датум овог 
Оквирног споразума, као и број и назив јавне набавке на основу којег је Оквирни споразум 
закључен.  
 

Члан 4. 
Услуге сервисирања и оверавања водомера ће се вршити периодично, према 

потребама Наручиоца услуге.  
 Рок за извршење услуге је _____ (највише10) дана од дана преузимања водомера. 
Транспорт сервисираних водомера пада на терет Пружалаца услуге.  

Гаранција је _____ (минимално 24) месеци. 
У току извршења Оквирног споразума, могућа су одступања од спецификације која 

чини саставни део овог Оквирног споразума, у погледу количина у оквиру наведених 
промера (смањење или повећање количина), у зависности од стварних потреба 
Наручиоца услуге.  

У случају извршења додатних услуга, које не прелазе 5% од уговорене вредности, 
може се мењати овај Оквирни споразум, закључењем анекса.  
 

Члан 5. 
Свака уговорна страна има право једностраног раскида овог Оквирног споразума, у 

складу са Законом о јавним набавкама, при чему једнострани раскид Оквирног споразума 
мора бити образложен и учињен у писаној форми, а отказни рок износи 30 (тридесет) 
дана. 

Уговорне стране утврђују да је једнострани раскид Оквирног споразума из става 1. 
овог члана могућ само уколико је страна која једнострано раскида Оквирни споразум у 
потпуности испунила своје обавезе по основу овог Оквирног споразума, настале до дана 
раскида Оквирног споразума, о чему потписује изјаву коју доставља заједно са 
обавештењем о раскиду из става 1. овог члана. 

Свака уговорна страна има право да једнострано раскине Оквирни споразум у 
свако доба и без отказног рока, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на 
уговорени начин и у уговореним роковима, а које неправилности не отклони ни у року од 
10 (десет) дана од дана пријема писменог упозорења друге уговорне стране. 

Уколико уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни 
Оквирни споразум закључен и констатују да су за време трајања овог Оквирног споразума 
наступиле такве промењене околности због којих је неоправдано да овај Оквирни 
споразум  и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај 
Оквирни споразум.  
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Члан 6. 

Овај Оквирни споразум производи правно дејство у периоду од највише 12 
(дванаест) месеци, од  дана закључења истог или до утрошка уговорене вредности из 
члана 2. овог Оквирног споразума. 

Ако је Наручилац услуге због закашњења Пружалаца услуга у реализацији 
предмета овог Оквирног споразума претрпео одређену штету, Наручилац услуге може 
захтевати накнаду штете, односно пун износ претрпљене штете. 

 
Члан 7. 

 За све што није регулисано овим Оквирним споразумом примењиваће се одредбе 
Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи и закони који регулишу ову 
материју. 
 

Члан 8. 
У случају спора надлежан је Привредни суд у Суботици.  

 
Члан 9. 

 Средства за реализацију овог Оквирног споразума обезбеђена су Програмом 
пословања POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за 2020. годину. 
 Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине 
одобрених средстава на позицији у Програму пословања POTISKI VODOVODI-TISZA 
MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за ту намену.  

 
Члан 10. 

Овај Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири)  истоветна примерка од којих 
Наручилац услуге за своје потребе задржава 3 (три) примерка, а Пружалац услуга 1 
(један) примерак. 

 
Члан 11. 

Уговорне стране су Оквирни споразум прочитале и исти, као израз своје слободно 
изражене воље, својеручно потписују.  

 
 

      Пружалац услуге                                                                 Наручилац услуге 
 
_____________________                                                         _____________________ 

 Душан Глишић дипл.ецц. 
 
 
 
 
Напомена:  

 Модел оквирног споразума, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава 
потписом, 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 оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 
потписати модел оквирног споразума. 


