Oбразац 5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРНЕ ЦЕНЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ИЗРАДУ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ КОД ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ
Редни

Опис радова

Јединица
мере

Количи
на

1.

Рушење камених стубова 50x50x80цм

ком

13

2.

Ископ темељне стопе за ограду

м3

10,50

3.

Бетонирање темеља за ограду са
бетоном марке МБ20

м3

10,50

4.

Бетонирање цокле ограде са бетоном
марке МБ20

м3

11,50

ком

80

ком

70

ком

1

ком

1

број

Набавка и уградња металног коља од
кумановки цеви 50x50цм, д=3мм
5.

-висина коља је 1,5м (од тога 30цм
иде у бетонску цоклу)
Израда пресама ограде дужине 2м од
кумановки цеви
- рам 40x30,

6.

д=2мм

- вертикални профили 20x20,

д=2мм

-висина пресма 1,2м
Постављени осовински на 10цм

7.

8.

Демонтажа и поновна монтажа клизне
капије дужине 4 метра

Израда металне клизне капије дужине
2метра са парапетом од лима 0,30.
Висина капије 1,2 метра

Јединична
цена
(динара
без ПДВ-а)

Укупна цена
(динара без
ПДВ-а)

- рам 30x40,

д=2мм

- вертикални профили 20x20, д=2 мм

9.

Фарбање комплет ограде са свим
потребним предрањама

ком

1

УКУПНО без ПДВ-а:
ПДВ 20%:
УКУПНО са ПДВ-ом:

Датум:
___________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_______________________________

Поглавље VII.
МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор за израду заштитне ограде код Основне школе у Малом Зворнику
Закључен између:
Наручиоца: Општине Мали Зворник ,
са седиштем у Малом Зворнику , улица Краља Петра I 38 ,
ПИБ: 102143310
Матични број: : 07170874
Број рачуна: : 840-88640-85
Назив банке: Управа за трезор
Телефон:015/471-300
кога заступа :Председник Драган Богићевић
(у даљем тексту: Наручилац радова)
и
Понуђача: ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту:Извођач радова),
Основ уговора:
ЈН Број:404-32
Број и датум одлуке о додели уговора:________________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег
понуђача за извођење радова на Израда заштитне ограде код Основне школе у Малом
Зворнику , а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр.404-32.
Члан 2.
Предмет Уговора је Израда заштитне ограде код Основне школе у Малом
Зворнику и ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Наручиоца под бр.
_____________ дана. ___________ 2014. године. Ради извршења радова који су предмет
овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу,материјал,
грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова
у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.
ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:
УКУПНО: _____________________ динара без ПДВ
ПДВ: _____________________динара 20 %
УКУПНО: _________________ динара са ПДВ (Словима
______________________________________________________________________ ),
Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог Уговора, исплати
Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по
испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата
и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове
Извођача.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин:-по испостављеним привременим ситуацијама, сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр._________
дана __________ .2014. год., и потписаним од стране стручног надзора Наручиоцa у року
од 15 дана од дана пријема оверене ситуације,стим што привремена ситуација мора
износити 10% од уговорене вредности.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију дужан је да
исплати неоспорни део ситуације.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију,
извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,
што извођач признаје без права приговора.
РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА
Члан 5.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (_____________)
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.Датум увођења у посао стручни
надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао
извршено испуњењем свих наведених услова:
- да је Наручилац предао одобрење за градњу,и потврду о пријави радова сходно
члану 114.Закона о планирању и изградњи
- да је Наручилац Решењем одредио стручни надзор,
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају
што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и
не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:
- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону,

Захтев за продужење рока извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од
сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак
радова.
Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну
писмени споразум.
У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад више
извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако
Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу
уговорену казну у висини 0,5 ‰ ( промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности
укупно уговорених радова.
Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео
штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно
поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ
штете Наручилац мора да докаже.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 8.
Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима,
стандардима и законима, као и у складу са овим уговором и да по завршетку радова
изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да:
- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача
радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- пре почетка радова прописно огради, физички осигура и видно обележи деонице пута
на којим изводи радове,

- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају,
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту послова и у уговореном року,
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта
свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и
радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу,
- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике
Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора,
- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу у з ависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши
поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме,
уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу
уговорених рокова извођења радова,
- да уведе у рад више смена ,продужи смену или уведе у рад више извршилаца,без права
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену
динамику,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци,
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5
(пет ) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 4. под условима и на
начин одређен чланом 4. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими
изведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача, о чему се закључује посебан уговор са стручним надзором.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му потврду о пријави
радова као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун
са стручним надзорима и Извођачем радова.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА
Члан 10.
Извођач се обавезује да, у моменту потписивања уговора,Наручиоцу преда средства
финансијског обезбеђења, и то:
-Гранцију за добро извршење посла:БЛАНКО (СОЛО) МЕНИЦА,прописано
потписана и оверена ,која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење
посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а. Наведено средство обезбеђења за добро извршење посла биће
враћено Извођачу ,на писани захтев у року од 30 дана након извршења свих уговорених
обавеза.
Члан 11.
Извођач је обавезан да спроведе све потребне мере заштите на раду, као и мере
противпожарне заштите.
Члан 12.
Гаранције:
Гарантни рок за изведене радове је две године и рачуна се од датума
примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним
роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.
Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на
уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања
записника о примопредаји.
ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 13.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који
се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о
свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран
уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе
неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац
има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново
изведе .
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује
другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Стручни надзор над извођењем овде уговорених радова свакодневно прати стручни
надзор Наручиоца
Члан 14.
Извођач
ће
део
уговорених
радова
извршити
преко
подизвођача
Предузећа___________________________,са
седиштем
____________________________,ПИБ ____________________________,матични број.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза , те и за
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 15.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан
завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова и коначни
обрачун се врши комисијски, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка
радова.
Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 1 (један)
представник Наручиоца и 1 (један) представник Извођача уз обавезно присуство
стручног надзора Наручиоца.
Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он
обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период у коме

су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених радова и
др.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене
одговарајуће табеле свих уграђених материјала, у три 3 (три) примерка са приложеним
атестима. Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико
те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у
споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун
Извођача радова. Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу
Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на
коришћење изведене радове.
Члан 16.
Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за
примопредају и коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у
грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде
које су фиксне и непроменљиве.
Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се Наручиоцу, истовремено са
записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 17.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова
касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету
наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног
надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу
грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 10
календарских дана, као и ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем
радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава
за његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је
било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и
сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.
Члан 18.
У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане
раскидом Уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права
приговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о
планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.
Члан 20.
Саставни део овог уговора чине:
- Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности радова , број 404-32.
- Понуда Извођача, број _______________ од _____________ . 2014. године.
Члан 21.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране
решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог уговара се
стварно и месно надлежни Привредни суд у Ваљеву.
Члан 22.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 23.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од
којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА:

ЗА НАРУЧИОЦА:

___________________

_________________

