
ПАРТИЈА 2 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

МОДЕЛ УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ НОВЕ КАПИЈЕ 

 

Закључен између: 

1. Наручиоца ОШ „Вук Караџић“ са седиштем у Ћуприји, улица Кнеза Милоша бр.96, 

ПИБ:101527159, Матични број: 07166826, Број рачуна:840-710660-14, код Управе за 

трезор, Телефон:035/8470-809 Телефакс: 035/8472-460, кога заступа: Весна Вијоровић, 

директор школе (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

2. ....................................................................... са седиштем у ......................................., 

улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 

........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:............................................................ 

Телефон:........................Телефакс:..................................., кога заступа .................................. .  

(у даљем тексту: Извођач) 

 

 

Члан 1. 

Предмет уговора јеизвођење радова: Радови на изради нове капије и ближе је одређен 

усвојеном понудом Извођача број __________ од ____________ године (попуњава 

Наручилац), која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора. 

              Извођач се обавезује да ће радове из става 1. овог члана извршити квалитетно, 

у уговореном року у складу са важећим законским и техничким прописима и према 

налозима инвеститора. 

Члан 1. а. 

 

Уговорне стране су сагласне да Извођач наступа као члан групе понуђача, чији су 

чланови групе следећи: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

који ће делимично изводити набавку услуга из члана 1. овог Уговора, у делу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(попуњава се само у случају да се подноси заједничка понуда) 

 

Члан 1. б. 



Уговорне стране су сагласне да Извођач наступа са подизвођачем/има: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________који ће делимично изводити набавку услуга из члана 1. овог Уговора, у 

делу:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________(попуњава се само у случају ако се подноси понуда са подизвођачем) 

 

Члан 2. 

              Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 

__________календарских дана (попуњава понуђач), рачунајући од дана увођења у 

посао. 

Члан 3. 

 Извођач има право на продужење рока у случају више силе и у случају 

задоцњења Наручиоца и испуњења уговорних обавеза, и то за онолико дана колико су 

трајале сметње проузроковане вишом силом, односно задоцњењем инвеститора. 

 У случају прекорачења рока из члана 2. овог уговора Извођач се обавезује да за 

сваки дан закашњења Наручиоцу плати  2 ‰ (два промила) од уговорене цене, а не 

више од 5% (пет процената) од укупне вредности уговорених радова.   

 

Члан 4. 

 Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1. овог уговора, исплати 

Извођачу радова средства у укупном износу од ______________динара( без ПДВ-а) 

(попуњава Понуђач), односно у укупном износу од _______________ динара ( са 

ПДВ-ом)(попуњава Понуђач) . 

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена. 

 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 

трошкове Извођача 

Члан 5. 

 Исплата изведених радова из члана 1. овог уговора извршиће у року од 45 дана 

од дана пријема исправног рачуна и регистровања истог у Централни регистар фактура.  

 

Члан 6. 

 Пре почетка извођења радова Наручилац ће писмено обавестити Извођача које 

лице ће вршити надзор над радовима, а  Извођач одређује руководиоца радова. 

  



Члан 7. 

  Извођач се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист 

наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да 

буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални 

продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења 

менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 

завршетак радова. 

Члан 8. 

 Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди градилиште у складу са 

прописима.  

Члан 9. 

 Саставни део овог уговора чине:  

 Понуда Извођача број _____________од ______________ године( попуњава 

Наручилац) 

 

Члан 10. 

  Примопредају радова извршиће комисија, коју чине два представника 

Наручиоца и  један представник Извођача. 

        

Члан 11. 

 У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог 

надлежан је Привредни суд у Крагујевцу. 

     

Члан 13. 

            Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка који имају снагу оригинала, по 

два за сваку уговорну страну.  

 

ЗА ИЗВОЂАЧА:                                                                          ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                       ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја 

_____________________                                   ___________________ 

 


