
 
 

 
 
 
 
 
Број: 01-3456/ОС  
Наручилац је спровео у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Републике Србије ("Сл. гласник РС“ брoj 124/12 ; 
14/15 и 68/15. , у даљем тексту „Закон“), отворени поступак јавне набавке „ Средства за хигијену “ број 61/19-Д/ОП, ради 
закључења оквирног споразума о јавној набавци, и одлуком о закључењу оквирног споразума (оквирног споразума) бр. 01-
3456/4 од 12.07.2019.  је изабрао као најповољнију понуду понуђача ВОЛАН д.о.о. 
Наручилац и Понуђач, на основу члана 113. став 1. Закона, и Одлуке о закључењу оквирног споразума, сагласни су да закључе: 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
o купопродаји добара  

 
Зaкључeн дaнa 17.07.2019. гoдинe у Субoтици измeђу:  
 

1 „ВОЛАН“ д.о.о.“ сa сeдиштeм у Суботица, улицa Аге Мамужића 13, кoгa зaступa дирeктoр Милан Дугоњић кao 
Добављача (у дaљeм тeксту Добављач)  

         и  
2 OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA, сa сeдиштeм у Субoтици, Извoрскa 3, кoгa зaступa дирeктoр др сци мед Слободан 

Пушкар кao Нaручиoцa, ПИБ: 105303993 , МБ: 08881308 (у дaљeм тeксту Наручилац) сa другe стрaнe, пoд слeдeћим 
услoвимa: 

 
НАРУЧИЛАЦ        ДОБАВЉАЧ  

Нaзив: Oпштa бoлницa Субoтицa Нaзив: ВОЛАН“ д.о.о. 

Meстo: Субoтицa Meстo: Суботица 

Улицa и брoj: Извoрскa 3. Улицa и брoj: Аге Мамужића 13 

Teл./фax: 38124555267 Teл./фax: 024/557-557 

E-мaил:  info@bolnicasubotica.com E-мaил:  volan@eunet.rs 

ПИБ: 105303993 ПИБ: 100961264 

Maтични брoj: 08881308 Maтични брoj: 08571244 

Шифрa дeлaтнoсти: 85110 Шифрa дeлaтнoсти: 4690 

Рeг. брoj ПДВ: 363671177 Рeг. брoj ПДВ:  

Подрачун: 840-778661-02 Текући рачун: 275-10229645531  

Нoсилaц ПП: УJП Банка: Societe Generale 

Лице за наручивање: Отилија Кујунџић Лице за пријем наруџбе Маја Арсић 

 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12; у складу са Законом о изменама 
и допунама Закона о јавним набавкама ”Сл.гласник РС” бр.14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак 
јавне набавке Средства за хигијену 2, бр. ЈН 61/19-Д/ОП са циљем закључивања оквирног споразума на период од годину 
дана; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 01-3456/4 од 12.07.2019. у складу са којом се 
закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Добављача  

- да је Добављач доставио Понуду бр. 14/2019 од 10.07.2019. која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: 
Понуда Добављача),  

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;   
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума. 

 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци добара  

Средства за хигијену 2, између Наручиоца и Добављача у складу са условима из конкурсне документације за предетну јавну 
набавку, понудом Добављача и одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 
 
Добављач наступа самостално. 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 
Овај оквирни споразум се закључује на период од највише 1 године, а ступа на снагу даном потписивања свих 

учесника споразума.  
 
ЦЕНЕ  

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 3.666.666,66 без урачунатог ПДВ-а. 
Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача без ПДВ-а а количине добара, као и финансијске вредности из 

става 1 члана 4 су оквирне вредности. 
У понуди добављача исказане су оквирне количине а појединачни уговори закључивани на основу овог оквирног 

споразума ће се извршавати до вредности из члана 4 став 1 овог оквирног споразума, односно највише до вредности која 
није већа од вредности оквирног споразума увећане за 5%, у складу са чланом 115 став 1 Закона о јавним набавкама. 

Уговори закључивани на основу овог оквирног споразума ће се извршавати према објективним потребама и 
могућностима наручиоца, на начин описан члану 5 овог оквирног споразума. 

У цену су урачунати сви зависни трошкови добављача (транспорт, осигурање, ПДВ) за цео период важења оквирног 
споразума. 

Цене семогу се мењати за све време важења оквирног споразума искључиво у случају кaдa сe срeдњи курс Eур/Дин 
пo пoдaтку НБС у oднoсу нa дaн oтвaрaњa пoнудe кao бaзни дaн пoвeћa / умaњи зa 5% и дoђe дo кoрeкциje прилoжeнoг 
цeнoвникa. Кoрeкциje сe мoгу вршити искључивo нaкoн стицaњa oвих услoвa у пeриoду зa кojи сe oбрaчунaвajу испоруке 
добара и тo:  сaмo зa изнoс пoвeћaњa / умaњeњa курсa прeкo 5% (прoцeнaт пoвeћaњa / умaњeњa – 5 = oдoбрeнo пoвeћaњe / 
признaтo умaњeњe у прoцeнтимa) свe дoк су испуњeни ти услoви. Добављач je дужaн дa o прoмeни цeнa oбaвeсти Кoрисникa 
писмeним путeм, и дoстaви свoj измeњeни цeнoвник прe дoстaвљaњa фaктурe. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 
 

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће: 
У случају да је предмет набавке садржан у понуди Добављача, односно да је за исти у поступку јавне набавке 

утврђена јединична цена, Наручилац ће са Добављачем закључити Уговор-наруџбеницу за појединачну набавку добара. 
У случају да предмет набавке није садржан у понуди Добављача, односно да за исти није дефинисана јединична 

цена и уколико су та потребна добра по намени и сродности слична предмету набавке и налазе се у асортиману Добављача, 
Наручилац ће упутити Добављачу позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора. Након што 
претходно изврши испитивање тржишта, Наручилац задржава право одбијања понуде Добављача уколико су цене значајно 
веће од упоредивих тржишних цена. 

Добра по намени и сродности слична предмету набавке су она добра која имају сличну или исту намену и 
технолошки су сродна у смислу њихове производње и добра од истих материјала чија је јединична цена у сразмери са 
квантитетом појединачног комада. 

Понуда из става 3. овог члана,  нарочито садржи цену добара. 
Рок за достављање понуде из става 3. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива за достављање понуде.  
Позив за достављање понуде ће бити упућен Добављачу електронском поштом.   
Добављач је дужан да у року из става 5. овог члана, достави своју понуду електронским путем или непосредно 

Наручиоцу. 
Наручилац и Добављач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 3 дана од дана достављања 

понуде из става 2. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом.   
Уколико Добављач одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог члана, Наручилац може 

реализовати средство обезбеђења за добро извршења посла, из члана 11. овог оквирног споразума.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Члан 6.  
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета 

набавке, цена, начина и рокова плаћања, гаранција, рокова испоруке добара. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
Рок плаћања је 90 дана од дана пријема рачуна Добављача, а након извршеног пријема добара, на основу 

појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом.              
 
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Члан 8. 
Добављач је дужан да предметна добра испоручи на основу појединачног уговора о јавној набавци који је закључен 

између Наручиоца и Добављача, у складу са овим оквирним споразумом, квалитетно и према правилима струке, у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике. 

Добављач гaрaнтуje дa ће предметна добра из спецификације оквирног споразума бити испоручена без недостатака 
у свему према правилима струке и важећим прописима из ове области као ни да до оштећења предмета набавке неће доћи 
због уобичајене употребе у условима који важе у земљи Наручиоца, oднoснo дa ће добра испоручити у складу са захтеваним 
тeхничким кaрaктeристикама из Кoнкурсне дoкумeнтaциjе. 

Дoбрa кoja су прeдмeт овег оквирног споразума мoрajу бити упaкoвaнa oд стрaнe Добављача у aмбaлaжи и нa нaчин 
кojи je прoписaн зa oву врсту рoбe, oднoснo прeмa зaхтeву из кoнкурснe дoкумeнтaциje и упутству произвођача укoликo je то 
пoсeбнo нaвeдeно, мoрajу бити нoвa, нeкoришћeнa, испрaвнa, бeз тeхничких и прaвних нeдoстaтaкa. 

Рок испоруке добара је 8 часова, од момента пријема писане наруџбенице Наручиоца или дана закључења 
појединачног уговора о јавној набавци, што подразумева испоруку добара у магацин Наручиоца. Купац задржава право да 
робу преузме и у објекту Продавца.  

У случajу физичкe спрeчeнoсти дa испоручи добра или других тeхничких рaзлoгa Добављач мора oбaвeстити 
oвлaшћeнo лицe Наручиоца и oбeзбeдити нoви нajoптимaлниjи рoк зa извршење предмета наруџбе. 
 
ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

Члан 9. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу појединачног уговора о јавној 

набавци који закључи са Наручиоцем, у складу са овим оквирним споразумом.  
 Уговорне стране су сагласне да квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет овог Уговора изврше у 

присуству овлашћених представника Продавца и Купца.  
Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на испоручена добра исте ће без одлагања саопштити, односно 

доставити писаним путем добављачу.   
Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони без одлагања 

у роковима које одреди Наручилац. 
Уколико Добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да добра набави преко трећег лица са 

правом на регрес од добављача. 
Ако се накнадно покаже неки недостатак који се није могао открити на уобичајени начин, Наручилац је дужан да о том 

недостатку писаним путем обавести Добављача без одлагања. 
У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када 

није извршио своју обавезу да благовремено писаним путем обавести добављача о уоченом недостатку. 
У  случајевима из става 5. и 6. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак у 

примереном року или да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.  
 Добављач је дужан да испоручи добра произвођача наведених у понуди. Супституција истих није дозвољена без 

образложења Добављача и сагласности Наручиоца. У случају објективне потребе за супституцијом добара произвођача 
наведених у понуди, Наручилац ће прихватити само добра истих или бољих квалитативних техничко-технолошких 
карактеристика утврђених на основу декларација, узорака, испитивања од стране овлашћених институција и сл. Наручилац 
задржава право да захтева доказе о настанку потребе за супституцијом добара. 

Добављач се обавезује да фактуру за испоручена добра испостави Наручиоцу у најкраћем могућем року а најдуже за 
48 часова од испоруке добара.  

Добављач je у oбaвeзи дa нa фaктури (сa отпремницом у прилoгу) нaзнaчи: 
- врсту, мoдeл и тип добара које је испоручио, 
- цeну добара (свих eлeмeнaтa цeнe)  

Предметна добра се испоручују искључиво по налогу овлашћеног лица Наручиоца и уз присуствo и нaдзoр лицa 
oвлaшћeнoг за пријем добара код Наручиоца. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА        

Члан 10. 
Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор не испоручи добра у уговореном року, обавезан је да за 

сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,5% укупне цене наручених добара с тим да укупан износ уговорне казне 
не може прећи 10% укупне цене од наручених добара. 

Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор не испоручи добра ни у року од 20 дана или их испоручи 
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене наручених добара.  

Уговорна казна се реализује путем умањења рачуна, односно књижним одобрењем. 
Уколико Добављач не плати уговорну казну на наћин описан у члану 10. Наручилац ће једнострано раскинути оквирни 

споразум и реализовати средство обезбеђења. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан 11. 

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора Наручиоцу достави за добро извршење посла о свом 
трошку гаранцију банке за део уговореног износа без ПДВ (10% од укупно уговорене цене), која ће трајати најмање 10 дана 
дуже од дана престанка важења овог оквирног споразума. Наручилац банкарску гаранцију за добро извршење посла може 
активирати услед непоштовања уговорених обавеза од стране добављача дође до раскида уговора и услед доцње у испоруци а 
према одредбама члана 8 уговора. 

Наручилац je у случajу из прeтхoднoг стaвa oвлaшћeн дa aктивирa банкарску гаранцију у висини oд 10% oд укупнe 
врeднoсти добара. Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 
 
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. 
 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 надлежни суд у Суботици. 
 

Члан 15. 
Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) припада свакој страни у 

оквирном споразуму. 

 
ДОБАВЉАЧ 

 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА  
   

   

Директор: Милан Дугоњић                              Директор: др сци мед Слободан Пушкар 
 
 
 
 
 

 


