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ОКВИРНИ   СПОРАЗУМА  
 
 
Овај оквирни споразум закључен је између: 
Наручиоца: Основне школе „ Вук Караџић “ са седиштем у Црвенки, Трг Душка 
Трифуновића број 7, ПИБ: 100584135, Матични број: 08143293 коју  заступа одговорно 
лице , директор школе Наташа  Ђерић  (у даљем тексту: Наручилац) 
и 
Испоручиоца : „ Ота Дунав трејд „ Д.О.О. са седиштем у Бачкој Паланци, Блок Партизан, 
занатски центарт сити Д7, ПИБ: 100495319,  Матични број: 08617546, кога заступа 
одговорно лице, директор Сава Милованов (у даљем тексту: Испоручилац). 
 
Стране у уговору сагласно констатују: 
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/2015 и 68/2015 ) у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак са циљем 
закључења оквирног споразума у поступку јавне набавке број 1/2018, Услуга извођења 
екскурзије ученика Основне школе „ Вук Караџић „ Црвенка од првог до осмог  разреда и 
наставе у природи ученика од првог до четвртог разреда, са циљем закључивања оквирног 
споразума о јавној набавци; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број  56 / 01-01 од  
02.02.2016. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између 
Наручиоца  и Испоручиоца; 
-да је Испоручилац доставио Понуду бр. 49/01-01 од  31.01.2018. године, која чини 
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца). 
 
 
Стране у уговору споразумеле су се о следећем: 
 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је пружање услуга извођења екскурзија ученика од првог до 
осмог разреда и наставе у природи ученика од првог до четвртог разреда  –  Дивчибаре- 
ПАРТИЈЕ 1,2,3,4,5,6,7, 8 и 9 , у складу са условима из конкурсне документације за јавну 
набавку број 1/2018 и у складу са понудом Испоручиоца број  49/01-01 од 
31.01.2018.године  и  одредбама овог оквирног споразума. 
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Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 
саставни део.  
Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Испоручилац се обавезује 
да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. Овог 
оквирног споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања и, као и 
све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног 
споразума. 
Спецификација услуга (Програм – Прилог III) са јединичним ценама, дата је у прилогу 
овог оквирног споразума и чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати 
 у појединачним уговорима о јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној  
набавци.                                                                                                                                    
 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Члан 2. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од 15.02.2018. године до 31.12.2018. године  
а ступа на снагу даном обостраног потписивања.  
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више уговора 
о јавној набавци или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних 
потреба Наручиоца. 
 

ВРЕДНОСТ 
Члан 3. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 3.025.544,62 динара (словима: три 
милиона двасесет пет хиљада пет стотина четрдесет четири динара шездесет две паре ), 
без урачунатог ПДВ-а. 
Јединичне цене услуга исказане су у Понуди Испоручиоца без ПДВ-а. 
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ 
УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 

Члан 4. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци 
или издати наруџбеницу о јавној набавци Испоручиоцу. 
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци 
Испоручиоцу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем 
наруџбенице Испоручиоцу.  

Члан 5. 
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из 
овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, 
рокова испоруке, и друго. 
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити 
најкасније 5 (пет) дана пре извршења услуге у износу аванса од 50%, а осталих 50% 
уговореног износа ће бити уплаћено 45 (четрдесет пет) дана од дана реализације услуге 
према Извештају комисије за примопредају услуге по појединачном уговору. 
 РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Члан 7. 
Испоручилац се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму Наручиоца, који је 
саставни део конкурсне документације.  
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, 
Наручилац је дужан да пружаоца услуга обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања 
реализације екскурзије односно наставе у природи. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 8. 

Наручилац је дужан да Испоручиоцу достави списак путника најкасније 10 дана пре дана 
отпочињања реализације путовања /  екскурзије ученика односно наставе у природи. 
Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу пута. 
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати уговорену цену под условима и на начин 
одређен чланом 6. овог уговора. 
Наручилац  се обавезује да формира Комисију  за  процену извршене   услуге  која  у  року 
од 10 дана од дана извршења/неизвршења/ делимичног извршења услуге, која је дужна да 
сачини Извештај о извршеној услузи екскурзије односно наставе у природи. 
Комисија  за   процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја о 
извршеној услузи екскурзије односно наставе у природи и  структуре цене утврди/не 
утврди  проценат  смањења цене услуге.  
 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА 
Члан 9. 

Испоручилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој  
документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 
који важе за уговорену врсту услуга. 
 
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу 
обострано потписаног уговора, у складу са овим уговором. 
Извештај о извршеној услузи даје Комисија за примопредају услуге, у оквиру  Извештаја 
Комисије за примопредају услуге, најкасније 10 дана по извршењу услуге. 
 

Члан 10. 
Испоручилац се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, 
техничким прописима и овим уговором.    
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 Испоручилац под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се 
обавезује: 
-  да организује услугу пружање услуга извођења екскурзије односно наставе у природи    
   према Програму Наручиоца, који је саставни део овог уговора;  
- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором    
   преузетих обавеза; 
- доставља Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју корисника    
   услуге;   
- да обезбеди водича  група током путовања и током боравка група на екскурзији односно     
  настави у природи; 
- да сноси трошкове здравственог осигурања;                                                                    
- да сноси трошкове организовања излета за пријављени број  ученика и наставника; 
- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у    
  области туризма; 
-да присуствује састанку Комисије за  процену извршене  услуге;  
- да испуни све наведено у Програму (Прилог III). 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 11. 

Ако Испоручилац  не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у 
структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, Наручилац има право да  својом 
слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и изврши смањење 
укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије односно 
наставе у природи који сачињава  Комисија  за  процену извршене  услуге.   
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 
Члан 12. 

Наручилац авансира 50% уговореног новчаног износа на рачун Пружаоца услуге пет дана 
пре уговореног рока за реалицију екскурзије односно наставе у природи. Преостали износ 
средстава до 50% се преноси Испоручиоцу  у року од 45  дана  од дана извршења услуге, а 
према Извештају комисије за  примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене 
према структури цене.  

ВИША СИЛА 
Члан 13. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који доведу до 
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, 
рокови извршења обавеза се неће 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 уговору 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 слично.  
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Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
  
 
 
 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 14. 

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 15. 
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 Трговински  суд у Сомбору.      

  
Члан 16. 

Овај Оквирни споразум важи од 15.02.2018. године до 31.12.2018. године. 
 

Члан 18. 
Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка оквирног споразума. 
 
         
                            
 
 
 
 
                 НАРУЧИЛАЦ                                                                 ИСПОРУЧИЛАЦ 
 ( ОШ „ Вук Караџић „ Црвенка )                          ( „ Ота Дунав трејд „д.о.о. Бачка Паланка ) 
 
_____________________________                                   ____________________________ 
              Наташа  Ђерић                                                                   Сава Милованов                                                    
 
 
 
 


