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ПРОДАЈУ „ДРВЕТА НА ПАЊУ“ ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА 

 

 

Позивају се сва заинтересована правна лица да доставе понуду за куповину 

„дрвета на пању“, у шуми Газдинске јединице „Каћка шума“, којом газдује Институт за 

низијско шумарство и животну средину. 

 

Дрво на пању продаје се у оквиру реализације плана сеча обнављања за ГЈ 

„Каћка шума“ за 2019-ту годину, а према важећој Oснови газдовања шумама за ову ГЈ. 

 

Сечу стабала може обављати само понуђач или правно лице које понуђач 

ангажује, ако су регистровани за радове на коришћењу шума (сеча, извлачење и 

транспорт дрвета) и технички и организационо опремљени (обучени секачи, 

поседовање средстава за сечу и привлачење дрвних сортимената, поседовање 

комплетне ХТЗ опреме за ову врсту радова...). 

 

У понуди се морају прецизно назначити подаци о лицу које ће вршити сечу 

дрвних сортимената (понуђач или ангажовано лице од стране понуђача), а уз понуду 

понуђач је дужан да достави доказе о регистрацији за радове на коришћењу шума и 

техничкој, организационој и кадровској опремљености за лица која ће вршити сечу и 

извоз дрвних сортимената. 

 

Понуда се подноси за укупну планирану количину дрвета у одељењима 1, 3, 4, 

6 и 8 а према сортиментној структури како је у табели 1. приказано. 

 

Понуђач је дужан да, као средство финaнсијског обезбеђења за озбиљност 

понуде, достави уз понуду једну бланко соло меницу са депо картоном и меничним 

овлашћењем, регистровану у банци, која мора да гласи на износ од 10% од укупне 

вредности понуде. Рок доспећа је 60 дана од дана отварања понуда. У случају да 

изабрани понуђач одустане од понуде, измени је или на позив продавца не потпише 

Уговор о купопродаји, продавац има право да уновчи дату меницу за озбиљност 

понуде. 

 

Понуђач може понудити цену плаћањем авансном уплатом, с тим да аванс не 

може бити мањи од 20% од понуђене цене за укупну количину дрвних сортимената.  

 



У случају више приспелих понуда са истом ценом, предност за закључење 

уговора има понуђач који је понудио већи аванс и уз понуду доставио доказе о бољој 

техничкој, организационој и кадровској опремљености за сечу и привлачење дрвних 

сортимената.  

 

Дрво ће се продавати по принципу избора најповољније понуде, а на основу 

највише понуђене цене уважавајући критеријуме аванса. Понуђена цена по 

сортиментима не може бити мања од приказаних цена у Табели број 2. Аванс не 

може бити нижи од 20% од понуђене цене дрвета, а понуде са авансним плаћањем 

нижим од 20% од понуђене цене, сматраће се неприхватљивим. 

 

Радови на сечи ће отпочети 03.07.2019. године, a крајњи рок завршетка сече 

је 04.10.2019. године, који може бити дужи само у случају више силе за период трајања 

више силе. 

 

Периодични рокови сече и динамика извођења радова. 

 

Током месеца јула, августа и септембра радови ће се одвијати периодично, 

односно вршиће се сеча у одређеном периоду за одређене одсеке који се секу и то 

следећом динамиком: 

 

− Одсеци 1l, 1n, 3b, 3v и 4d секу се у периоду 03.07. - 08.08.2019. године; 

− Одсеци 4e, 6g, 6h, 8n и 8u секу се у периоду 26.08. - 04.10.2019. године. 

 

Наведени одсеци по периодима извођења радова могу бити и другачије 

одређени у складу са могућностима Купца и његовом организацијом сече и 

привлачења, односно, динамика може бити и већа од наведеног обима по једном 

периоду уз претходно одобрење Продавца. Периоди извођења радова остају 

непромењени. Купац је обавезан да од Продавца затражи писмену сагласност за 

увећање обима сече у одређеном периоду. 

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршавању уговорене обавезе. О датуму престанка више силе, уговорне стране су 

обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као случајеви 

више силе сматрају се природне катастрофе, поплаве, периоди кишног времена, ветар 

јаког интензитета, сувише високе температуре, експлозије, транспортне несреће, 

одлуке органа власти и други случајеви који су законом одређени као више силе. 

 

Продаја дрвета „на пању“ биће регулисана купопродајним Уговором, који ће 

се закључити са најповољнијим понуђачем. Понуђач је обавезан, при потписивању 

Уговора, да потпише и „Елаборат о безбедности и здрављу на раду“ који је израдио 

Продавац. Понуђач је обавезан да попуни (сопствене податке под тачком 2. и члан 2 - 

јединичне и укупна цена), потпише и овери један примерак Уговора.  

 

Понуђач је обавезан да отпочне са извршењем послова на сечи, изради и 

привлачењу дрвних сортимената одмах након потписивања купопродајног Уговора. 

 

 Пошто је уговорен авансни начин плаћања дрвета, плаћање се врши у 

проценту који је наведен у изабраној понуди, по закључењу уговора, а преостали део 

уговорене вредности пре отпочињања сукцесивне сече која ће се одвијати према 



договореној динамици реализације са Институтом. Не може се отпремати дрво за 

које није уплаћена одговарајућа сума аванса. 

 

Понуђач је дужан да приликом закључења купопродајног уговора преда 

Институту за низијско шумарство и животну средину, као средство финансијског 

обезбеђења за добро обављање уговореног посла (у смислу количине, рокова и 

квалитета извршених радова у складу са уговором), једну бланко соло меницу са депо 

картоном и меничним овлашћењем, регистровану у банци, на износ од 80% од 

укупно уговорене купопродајне цене. Рок доспећа биће 30 дана дужи од дана 

прихватања коначног обрачуна. У случају прекорачења рока завршетка сече, ако се 

изузму објективне околности више силе и сл., Институт задржава право раскида 

Уговора, са правом задржавања плаћеног аванса. 

 

Купац је дужан да о свом трошку изврши сечу и привлачење дрвних 

сортимената, а након завршене сече успостави шумски ред, у складу са Законом о 

шумама и Правилником о шумском реду. 

 

Рок за достављање понуда је 27.06.2019. године, до 11 часова. Понуде које 

буду поднете по истеку назначеног датума и сата сматраће се неблаговременим и без 

отварања ће бити враћене понуђачима, као и понуде понуђача чији рачун у време 

разматрања понуда буде у блокади. 

 

Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: Институт за низијско 

шумарство и животну средину Нови Сад, Антона Чехова 13д, са назнаком „ПОНУДА 

ЗА КУПОВИНУ ДРВЕТА „НА ПАЊУ“ - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Понуде ће отварати комисија, јавно, дана 27.06.2019. године, у 12 часова, у 

згради Института за низијско шумарство и животну средину Нови Сад, Антона 

Чехова 13д у сали на другом спрату. 

 

Пре достављања понуде, заинтересована правна и физичка лица имају право 

упознати се са стањем дрвета које је предмет продаје и за чију су куповину 

заинтересована. За све детаљније информације заинтересована лица могу се обратити 

Институту.  

 

Овлашћено лице за контакт је маст.дипл.инж. шумарства Зоран Новчић, 

тел 021/540-383, 062/227-481.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ И СОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА  
 

Табела 1: Количине и сортиментна структура. 

 

ред 

бр 

Газд. 

Јед. 
Од. Одс. 

Врста 

дрвета 

Ук. 

запр. 

(м3) 

Техничко дрво Просторно дрво 

F Л I II 
Тех. 

Обл. 

Целулоз. 

дрво 

м.л. 

Огрев 

м.л. I 

1 
Каћка 

шума 
1 l 

Делтоидна 

Топола 
79,18 7,45 6,52 18,63 22,36 1,86 9,32 13,04 

1 
Каћка 

шума 
1 l Бела врба 13,08     2,45 4,09   2,29 4,25 

2 
Каћка 

шума 
1 n 

Делтоидна 

Топола 
353 75 37 79 67 8 33 54 

3 
Каћка 

шума 
3 b 

Делтоидна 

Топола 
75 27 8 17 13 1 4 5 

3 
Каћка 

шума 
3 v 

Делтоидна 

Топола 
265 56 25 69 56 3 22 34 

4 
Каћка 

шума 
4 d 

Делтоидна 

Топола 
236 56 22 58 53 3 19 25 

5 
Каћка 

шума 
4 e 

Делтоидна 

Топола 
236 64 25 58 44 3 17 25 

6 
Каћка 

шума 
6 g 

Делтоидна 

Топола 
122 29 12 30 27 1 10 13 

7 
Каћка 

шума 
6 h 

Домаћа 

топола и 

бела врба 

14     2 4   4 4 

8 
Каћка 

шума 
8 n 

Делтоидна 

Топола 
461 103 49 114 98 5 38 54 

9 
Каћка 

шума 
8 u 

Делтоидна 

Топола 
29 4 3 7 6   4 5 

10 
Каћка 

шума 
8 u 

Домаћа 

топола и 

бела врба 

109     35 30   18 26 

Укупно 1992,3 421,5 187,5 490,1 424,5 25,86 180,61 262,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОНУДА 
 

Табела 2: Понуда. 

  

   Табела: Јединичне (почетне цене) дин/м3, попуњава понуђач - понуђена цена за 

аванс, % аванса 

ред 

бр 
Врста сортимента 

Почетна 

цена 

(дин/м3) 

Понуђена 

цена 

(дин/м3), 

плаћање 

авансно  

Количина 

(м3) 

Укупно 

(дин) 

% аванса 

(минимално 

20%) 

1 
Трупци ЕАТ  F 

класа 
9.115   421,45   

  

2 
Трупци ЕАТ  Л 

класа 
6.915   187,52   

3 
Трупци ЕАТ  I 

класа 
4.837   450,63   

4 
Трупци ЕАТ  II 

класа 
3.462   386,36   

5 
Домаће тополе и 

врба I класа 
3.564   39,45   

6 
Домаће тополе и 

врба II класа 
3.020   38,09   

7 
Вишеметарска тех 

обл меких лишћ 
3.897   25,86   

8 
Целулозно дрво 

меких лишћара 
2.023   180,61   

9 

Огревно дрво 

меких лишћара I 

класе 

1.764   262,29   

Све укупно (дин)     

 

У табели су дате цене без ПДВ-а. 

 

Попуњавају се колоне: Понуђена цена; Укупно (дин) - производ количине и понуђене 

цене и Све укупно (дин); % аванса;. Понуђач мора да овери и потпише понуду! 

 

 

 

  Понуђач 

 

 

 

  (Овера и потис) 

 

 



 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - UNIVERZITET U NOVOM SADU  

 
 

ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU 

UNIVERSITY OF NOVI SAD INSTITUTE OF  LOWLAND FORESTRY AND ENVIRONMENT - ILFE, 

SERBIA  

Адреса: Антона Чехова 13, Поштански фах 117, 21000 Нови Сад, Телефон: +381 21 540 383, +381 21 540 384, Факс: +381 
21 540 385; e-mail: ilfe@uns.ac.rs; Tекући рачуни. 840-159743-79 Трезор; 370-8029-04 Opportunity banka; 330-15007347-16 Credit Agricole 
banka Srbija; 355-1093949-82 Vojvodjanska banka; ПИБ 104706702; Матични број 08865248  

Address: Antona Čehova 13, P.O.Box 117, 21000 Novi Sad, Serbia; Phone: +381 21 540 383, +381 21 540 384, Fax: +381 21 540 
385; e-mail: ilfe@uns.ac.rs 

 

Број:  

Датум:  

 

 

 

У Г О В О Р 

о продаји дрвета на пању  

 
 

Закључен у Новом Саду дана ____________ године између: 

 

1. Института за низијско шумарство и животну средину Нови Сад, (ПИБ 104706702 ) 

Антона Чехова 13д, којег заступа директор Проф. др Саша Орловић, као 

ПРОДАВЦА  и 

 

2. ___________________________________________________, (ПИБ_________) улица 

________________________ , којег заступа Директор _______________, као 

КУПЦА.                                                                                                

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је продаја дрвета тополе у дубећем стању (на пању) у шуми 

Г.Ј. "Каћка шума" у укупној нето запремини од 1.992,3 м3, а сходно Извођачком плану 

чији извод чини саставни део Уговора, у одељењу  - 1, 3, 4, 6 и 8. 

  

Члан 2. 

 

Продавац продаје, а Купац купује дрво из претходног члана по следећим 

ценама: 

 

− трупци ЕАТ "Ф" класе по 1 м3 __________ дин. 

− трупци ЕАТ "Л" класе по 1 м3 __________ дин. 

− трупци ЕАТ "I" класе по 1 м3 __________ дин. 

− трупци ЕАТ "II" класе по 1 м3 __________ дин. 

− трупци врбе и домаће тополе "I" класе по 1 м3 __________ дин. 

− трупци врбе и домаће тополе "II" класе по 1 м3 __________ дин. 

− вишеметарска техничка облица меких лишћара по 1 м3 ________ дин.  

− целулозно дрво меких лишћара по 1 м3 ___________ дин.  

− огревно дрво меких лишћара "I" класе по 1 м3 __________ дин. 

 

mailto:ilfe@uns.ac.rs
http://www.nbs.rs/rir_pn/pn_rir.html.jsp?type=rir_results&lang=SER_CIR&konverzija=no#5


 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - UNIVERZITET U NOVOM SADU  

 
 

ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU 

UNIVERSITY OF NOVI SAD INSTITUTE OF  LOWLAND FORESTRY AND ENVIRONMENT - ILFE, 

SERBIA  

Адреса: Антона Чехова 13, Поштански фах 117, 21000 Нови Сад, Телефон: +381 21 540 383, +381 21 540 384, Факс: +381 
21 540 385; e-mail: ilfe@uns.ac.rs; Tекући рачуни. 840-159743-79 Трезор; 370-8029-04 Opportunity banka; 330-15007347-16 Credit Agricole 
banka Srbija; 355-1093949-82 Vojvodjanska banka; ПИБ 104706702; Матични број 08865248  

Address: Antona Čehova 13, P.O.Box 117, 21000 Novi Sad, Serbia; Phone: +381 21 540 383, +381 21 540 384, Fax: +381 21 540 
385; e-mail: ilfe@uns.ac.rs 

 

Уговорене цене које су исказане у претходном ставу овог члана су без ПДВ-а и 

исте ће се у испостављеним рачунима Продавца увећати за износ пореза у складу са 

важећим законским прописима.  

 

Укупна цена за планирану количину сортимената, а на основу понуђене цене 

понуђача је ______________________ динара без ПДВ-а 

(словима:______________________________________________________), која је основ 

за уплату аванса од стране купца. 

 

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

 

Члан 3. 

 

Купац је обавезан да трошкове на сечи, изради и привлачењу дрвних 

сортимената из члана 1. овог Уговора сам сноси, а да радове започне одмах по 

потписивању Записника о увођењу у посао и да их заврши до 04.10.2019. године. 

 

Радови ће се одвијати периодично, односно вршиће се сеча у одређеном 

периоду за одређене одсеке који се секу и то следећом динамиком: 

 

− Одсеци 1l, 1n, 3b, 3v и 4d секу се у периоду 03.07. - 08.08.2019. године 

− Одсеци 4e, 6g, 6h, 8n и 8u секу се у периоду 26.08. - 04.10.2019. године. 

 

Наведени одсеци по периодима извођења радова могу бити и другачије 

одређени у складу са могућностима Купца и његовом организацијом сече и 

привлачења, односно, динамика може бити и већа од наведеног обима по једном 

периоду уз претходно одобрење Продавца. Периоди извођења радова остају 

непромењени. Купац је обавезан да од Продавца затражи писмену сагласност за 

увећање обима сече у одређеном периоду. 

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршавању уговорене обавезе. О датуму престанка више силе, уговорне стране су 

обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као случајеви 

више силе сматрају се природне катастрофе, поплаве, периоди кишног времена, ветар 

јаког интензитета, јако ниске температуре - "ледени дани", сувише високе температуре,  

експлозије, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су 

законом одређени као више силе. 

 

Записник о увођењу у посао чини саставни део Уговора. 
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ИСПОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ 

 

Члан 4. 

 

Количине изведених радова на сечи, изради и привлачењу дрвних сортимената 

Купац и Продавац утврђују заједничким мерењем, сагласно правилима шумарске 

струке и важећим стандардима. Подаци о измереним и примљеним количинама уносе 

се у примопредајни Записник о привученој, извезеној и отпремљеној роби. 

 

Пријем дрвних сортимената врши се на самом радилишту комисијски уз 

присуство најмање два представника Продавца и једног представника Купца, при чему 

комисија утврђује класу и запремину дрвних сортимената, а код трупаца и обавезно 

обележавање бројем и класом и завођењем у књигу пријема. Купац има право да 

захтева од Продавца да врши наменско „кројење“ сортимената, али тада продавац 

задржава право да запримање дрвног материјала изврши према економски 

најприхватљивијим критеријумима. 

 

Члан 5. 

 

Продавац је дужан да испостави рачун Купцу у 4 истоветна примерка уз који 

мора бити приложен први примерак Записника о примопредаји робе потписан од 

стране овлашћеног лица Продавца. 

 

Члан 6. 

 

Купац је дужан да плаћање уговорене цене за купљену робу изврши на следећи 

начин: 

 

− уплати аванс  у висини из понуде од процењених вредности дрвних сортимената 

одмах по потписивању овог Уговора, а пре потписивања записника о увођењу у 

посао, 

− након отпреме робе у висини уплате првог аванса, уплати други аванс у висини 

износа из понуде. 

 

Купцу се неће започети отпрема дрвних сортимената док не уплати 

припадајући аванс. 

 

Коначни обрачун плаћања извршиће се након отпреме стварне укупне 

количине дрвних сортимената, а у складу са ценама из члана 2. овог Уговора. 
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Члан 7. 

 

Купац се обавезује да приликом потписивања овог Уговора преда Институту 

за низијско шумарство и животну средину, као средство финансијског обезбеђења за 

добро обављање уговореног посла (у смислу количине, рокова и квалитета извршених 

радова), једну бланко соло меницу са депо картоном и меничним овлашћењем, 

регистровану у банци, на износ од 80% од укупне понуђене купопродајне цене. Рок 

доспећа биће 30  дана дужи од дана прихватања коначног обрачуна. 

  

 У случају прекорачења рока завршетка радова Институт задржава право раскида 

Уговора, са правом задржавања плаћеног аванса.  

  

 Купац сопствене менице предаје Продавцу уз менично писмо које потписују обе 

уговорне стране. 

 

ДОЗНАКА СТАБАЛА 

 

Члан 8. 

 

Уговорне стране потврђују да је дознака стабала за сечу извршена претходно 

од стране Продавца пре потписивања Уговора.  

 

Претходном дознаком утврђено је место, врста, количина, квалитет (технички 

састав) и вредност стабала.  

 

Такође уговорне стране потврђују да је Продавац по дознаци израдио 

Извођачки план, који садржи место рада, количину, технички састав, услове рада по 

фазама и др. 

 

Купац потврђује да је прегледао предмет Уговора (оделење, услове рада и др.) 

па се, као такав и одлучио да закључи овај Уговор. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА И КУПЦА 

 

Члан 9. 

 

Продавац је дужан да при извођењу радова од стране Купца обезбеди следеће: 

 

− свакодневно присуство стручног лица које врши контролу кројења стабала, а 

надзор над извођењем свих радова вршиће лице које буде одређено одлуком 

Директора Института за низијско шумарство и животну средину, 
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− да преко свог стручног лица врши отпрему дрвних сортимената који морају 

бити прописно обележни и жигосани уз издати пропратни документ – 

отпремницу, 

− да обавља послове чувања шуме, али само у дубећем стању односно 

непосечених стабала. 

 

Члан 10. 

 

Купац је дужан и обавезан да при извођењу уговорених радова обезбеди 

следеће: 

            

− чување запримљених сортимената на месту сече, као и сортимената на главном 

стоваришту, те да Продавцу у случају крађе дрвних сортимената плати износ за 

сав запримљени дрвни материјал, 

 

− да у свему поштује одредбе и смернице предвиђене Извођачким планом,  

 

− да Продавцу надокнади стварно причињену штету насталу нестручним и 

несавесним обављањем уговорених радова по ценама сортимената које су 

уговорене, 

 

− да утовар и превоз дрвних сортимената врши у присуству стручног лица 

задуженог од стране Продавца за отпремање робе и издавање пропратне 

документације,  

 

− да на самом сечишту обезбеди присуство радника који су оспособљени за 

обављање послова у шумарству, да тим радницима обезбеди Хигијенско-

техничко заштитна средства и да обезбеди њихову примену сагласну 

Правилнику о посебним мерама безбедности и здравља на раду у шумарству 

(„Службени гласник СРС“, бр. 33/88), 

 

− да поштује динамику извођења сече по препоруци Продавца, односно да 

динамику сече усклади са динамиком запримања дрвних сортимената.  Купац не 

може вршити сечу таквом динамиком, да на сечини остане незапримљених 

трупаца у току једног дана без сагласности Продавца, 

 

− Купац или његов Извођач радова је одговоран за стручну оспособљеност и 

здравствену способност радника који раде на уговореним пословима и дужан је 

да примењује одредбе из Елабората о безбедности и здрављу на раду, као и да 

упозна раднике са истим. Купац (Извођач) је обавезан да радницима обезбеди 

заштитна средства у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и 

Елаборатом, као и да надокнади штету насталу повређивањем радника услед 

неправилне примене мера из горе наведених аката, 
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− да обезбеди правилно коришћење јавних површина (коришћење јавних пољских 

путева, простора за стоваришта, насипа,...), те да не угрожава приватне околне 

парцела, као и да надокнади евентуалне штете трећим лицима, 

 

− да обезбеди регулисање саобраћаја на јавном путу "Пут шајкашког одреда" - пут 

ка Шангају, уколико то буде потребно, а такође је одговоран за безбедност свих 

учесника у саобраћају на наведеном путу,  

 

− да се у току извршавања уговорених радова понаша у складу са Законом о 

шумама и Правилником о шумском реду, 

 

− Купац преузима одговорност за сву насталу материјалну и нематеријалну штету 

у извршењу предмета Уговора. 

 

НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 

 

Члан 11. 

 

Продавац има право да контролише и надгледа извршавање радова који су 

предмет овог Уговора и уколико има примедбе на спровођење истих, да упозори Купца 

на неправилности.  

 

Уколико Купац не отклони неправилности, Продавац може да раскине уговор 

и наплати насталу штету датим средством обезбеђења из члана 7. овог Уговора. 

 

Уколико Купац прекине са извођењем радова без оправданих разлога, 

Продавац има право да поступи на начин предвиђен ст. 2. овог члана.    

                

У случају прекорачења рока завршетка радова за више од 10 радних, дана 

Институт задржава право раскида уговора, са правом наплате настале штете на начин 

предвиђен ст. 2 овог члана. 

 

 Коначни обрачун ће се сачинити по завршетку свих уговорених радова. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Евентуални спорови по овом уговору ће се решавати договорно, а уколико се у 

том не успе, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
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Члан 13. 

 

Уговор је сачињен у 4 истоветнa примерака, од којих по 2 примерка припадају 

свакој од уговорних страна. 

 

 

КУПАЦ 

 

 

 ПРОДАВАЦ 

 

 

 

Директор  Проф. др Саша Орловић 

директор 

 

 

 

 

mailto:ilfe@uns.ac.rs
http://www.nbs.rs/rir_pn/pn_rir.html.jsp?type=rir_results&lang=SER_CIR&konverzija=no#5

