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НАЦРТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

за набавку услуга – Редовно сервисирање и ванредне  
поправке возила предузећа  

Број: 01-3113-___/20 
 
 
На основи члана 32. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник БиХ, број: 39/14) а након 
проведеног отвореног пооступка за доставу понуда за набавку услуга - Редовно 
сервисирање и ванредне поправке возила предузећа, са циљем закључивања оквирног 
споразума са једним понуђачем, склопљен је оквирни споразум између: 

 
 

1. Уговорни орган: ЗП „Хидроелектране на Врбасу„ а.д. Мркоњић Град, ул.Светог 
Саве 13, ЈМБ 1756958, JИБ 4401195230004, ПИБ 401195230004, кога заступа 
в.д.директор мр Горан Милановић, дипл.инж.грађ., (у даљем тексту: Уговорни 
орган), 
 
2. Понуђач / добављач: ___________________________, ул. ____________ бр.___,             
ЈИБ _____________________, ПИБ __________________, кога заступа              
директор ___________________, (у даљем тексту: Добављач). Овирни споразум 
се сматра закљученим од дана обостраног потписивања. 
 

                                                                 
I  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова за склапање уговOра о набавци 
услуга  -  Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа између Уговорног 
органа и Добављача, у свему према захтјевима Уговорног органа из тендерске 
документације (у наставку:ТД) која је саставни дио овог спразума. 
Набавка услуга које су предмет споразума зависиће о расположивим финасијским 
средствима и потребама Уговорног органа. Уговорни орган се не обавезује да ће 
предметне услуге бити реализоване у потпуности, односно у висини процијење 
вриједности наведене у овом оквирном споразуму. Добављач се обавезује да ће услуге 
обављати у складу са ТД и својом понудом. 
Овим оквирним споразумом уговорне стране регулишу оквирна питања у вези са набавком 
услуга - Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа, за потребе 
Уговорног органа. 
Понуда одабраног понуђача, бр. _____ од _______.2020. године, прилог је овог оквирног 
споразума и чини његово саставни дио. 
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II  ЦИЈЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И ПЕРИОД ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

 
Члан 2. 

 
Укупна вриједност оквирног споразума је процијењена вриједност набавке      

услуга -  Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа и износи за 
појединачне лотове: 

 
- Лот-1  у вриједности од 5.000,00 КМ  без ПДВ-а, 
- Лот-2  у вриједности од 3.000,00 КМ  без ПДВ-а, 
- Лот-3  у вриједности од 3.000,00КМ  без ПДВ-а. 

 
 

Члан 3. 
 

Добављач ће вршити обрачун извршења услуга на основу јединичних цијена наведних у 
Обрасцу за цијену понуде, у зависности од броја извршених услуга. 
Јединичне цијене су непромјењиве и примјењиваће се током трајања оквирног споразума. 
Сви остaли услови склопљеног оквирног споразума су непромјењиви током његове 
примјене. 
Укупна плаћања која ће се вршити на основу појединачних  уговора закључених на основу 
оквирног споразума не могу бити виши од укупне вриједности предмета набавке у току 
трајања споразума. 

Уговорни орган је дужан обавезе по рачунима плаћати добављачу уплатом на 
његов жиро рачун, у року од 60 дана од дана испостављања рачуна за уредно извршену 
комплетну услугу, у којем је описана извршена услуга, са наведеним списком уграђених 
резервних дијелова. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, рачунајући од дана 
његовог потписивања од стране обе споразумне стране, односно до искориштења 
максималне финасијске вриједности оквирног споразума (без ПДВ-а) утврђеној у члану 2. 
овог оквирног споразума. У уговореном периоду, споразумне стране закључиваће 
појединачне уговоре, према потреби, без примјене поступака утврђених у Закону о јавним 
набавкама. Уговорни орган ће прије обављања услуга Добављачу достављати налог за 
набавку.  
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III ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА: 
 

 
 

Члан 4. 
 

Добављач се обавезује да услуге – Редовно сервисирање и ванредне поправке 
возила предузећа, извршава сукцесивно у току трајања оквирног споразума у складу са 
потребама уговорног органа према његовим појединачним захтјевима, у складу са 
спецификацијом, у  мјесту и на начин утврђеним у Понуди Добављача и Тендерском 
документу. 

 
На основу овог оквирног споразума Уговорни орган ће са изабраним понуђачем 
закљућивати појединачне уговоре према потребама Уговорно органа. 
 

Члан 5. 
 
Добављач се обавезује да ће услуге пружати по појединачним захтјевима 

Уговорног органа, према потребама. 
Уколико услуге нису обухваћене спецификацијом из овог оквирног споразума, 

Уговорни орган ће затражити од Добављача предрачун/понуду за одређену ставку која није 
укључена у исту. 
Уговорни орган задржава право провјере цијене резервних дијелова на тржишту (путем 
испитивања тржишта, интернета,...),и цијене конкретне услуге тј. поправке, а који нису 
наведени у обрасцу за цијену понуде и приговора на исту.  

Уколико је цијена реална тржишна цијена, уговорни орган прихвата понуду 
добављача, те доставља налог за набавку Добављачу.  
Уколико је цијена значајно виша од реалне тржишне цијене, уговорни орган задржава 
право да ангажује добављача чија је цијена знатно повољнија.  

 
Члан 6. 

 
Пријем услуга – Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа, 

овјераваће се потписом, од стране овлашћених представника сваке уговорне стране. 
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Члан 7. 
 

Обавезе Добављача услуга по овом споразуму су да: 
- Осигура људске и техничке капацитете за извршење услуга које су предмет уговора; 
- Појединачну услугу извршава на основу налога за набавку  и Уговора; 
- Услугу обавља квалитетно и на вријеме, тј. у уговореном року, у складу са понудом, 

важећим прописима и правилима струке; 
- Уграђује резервни дио који одговора стандардима и препорукама произвођача возила, 

односно замјенске дијелове који по техничким карактеристикама одговарају возилима 
марке Renault, Dacia и Peugeot, и који су набављени од произвођача или овлаштеног 
трговца за подручје БиХ 

- Уговорном органу достави документацију о резервном дијелу који је замијењен, која се 
односи на гарантни рок уграђног дијла; 

- Уговорном органу омогући, на његов захтјев, вршење надзора током извршења услуге; 
- Након обављене услуге замијењене дијелове преда представнику Уговорног органа; 
- Након обавњене услуге испостави рачун, описујући услугу, позивајући се на број 

споразума. 
 

Члан 8. 
Добављач се обавезује да, у сврху извршења овог оквирног споразума, неће 

запошљавати физичка или правна лица која су учествовала у припреми тендерске 
документације или су била ангажована у својству члана или стручног лица које је 
ангажовала Комисија за набавке, најмање 6 (шест) мјесеци, рачунајући од закључења 
оквирног споразума. 

Списак лица из претходног става Добављачу ће доставити Уговорни орган, прије 
закључења овог оквирног споразума и чини његов саставни дио. 
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IV  ОБАВЕЗЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА: 
 

Члан 9. 
 

Уговорни орган се обавезује да у року од  60  дана од исправно испостављене фактуре, 
изврши исплату уговорене цијене на рачун Добављача и у банци, наведеним у фактури.   

 
Члан 10. 

 
Уколико Уговорни орган не изврши плаћање у року и на начин из претходног члана, 

обавезан је Добављачу платити и затезну камату, у складу са законом. 
 

Члан 11. 
 

Уговорни орган се обавезује да по предмету овог оквирног споразума штити 
ауторска права и чува пословне тајне Добављача, до момента стицања властитог 
ауторског права, односно ослобођења чувања пословне тајне, по обавјештењу 
Добављача. 

Члан 12. 
 

Уговорни орган се обавезује да Добављачу достави писано обавјештење о 
сваком пропусту у извршењу овог оквирног споразума  и остави разуман рок за њихово 
отклањање. 

Уколико Добављач не поступи по захтјеву и/или у остављеном року из 
претходног става, Уговорни орган може примјенити одговарајућа средства обезбјеђења 
уговора (уговорна казна, гаранција, задржавање исплате заосталих рата) или уговор 
раскинути, зависно од озбиљности пропуста и његовом утицају на могућност извршења 
Уговора. 

Члан 13. 
 

Уколико се записнички утврди да услуга – Редовно сервисирање и ванредне 
поправке возила предузећа, има грешке или није уговореног квалитета, Добављач је 
дужан, у року од 15 дана, све уочене недостатке отклонити, а уколико то не учини у 
наведеном року, Уговорни орган може примјенити одговарајућа средства обезбјеђења 
уговора (уговорна казна): за сваки дан неоправданог закашњења зарачунати 0,5% или 
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максимално 5% на уговорену вриједност или уговор раскинути, зависно од озбиљности 
пропуста и његовом утицају на могућност извршења Уговора. 
 
V  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

На све односе и институте који нису наведени у овом оквирном споразуму, а појаве 
се у њиховој реализацији, примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан 15. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у току и у вези са 

реализацијом овог оквирног споразума, рјешавати споразумно, у противном уговарају 
надлежност Окружног привредног суда у Бања Луци. 

 
Члан 16. 

 
Овај оквирни споразум се примјењује даном потписивања од обје уговорне стране, 

а сачињен је у 6 примјерака, од којих Уговорни орган задржава 4 (четири) примјерка, а 
Добављач  задржава 2 (два)  примјерка оквирног споразума. 

 
 
 
 
 ДОБАВЉАЧ                                                                             УГОВОРНИ ОРГАН 

    
        ________________                                                                     _______________        

                                                  Мр Горан Милановић, дипл. инж. грађ. 
 

      
           __________________ 2020. године                             Мркоњић Град, ________ 2020. године 
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