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Измана конкурсне документације 1 

ЈН 92/2016-3 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

за јавну набавку услуга –Услуге повезане са шумарством 

Партија 5 

 

 

 

Закључен између: 

 ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ из Новог 

Сада, Антона Чехова 13, ПИБ: 104706702, матични број  08865248, , (у даљем  тексту 

НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

  

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

................................................., улица....................................................................., 

ПИБ.................................., матични број..........................................., број 

рачуна.................................................................., назив банке 

.........................................................., (у даљем  тексту ИЗВРШИЛАЦ) 

 
Основ уговора: 

ЈН Број:  

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

Члан 1. 

 

 Предмет уговора је сеча и израда дрвних сортимената у Националном парку 

Фрушка гора. 

 Сви радови морају бити обављени у сагласности са шумарском струком 

односно под условима који су наведени у Спецификацији предмета јавне набавке за 

партију 5, како по количини тако и по квалитету.. 

 

Члан 2. 

 

 Извођач радова преузима обавезу да изврши сечу, тј обарање четири стабла 

према спецификацији за партију 5, затим да изврши пререзивање оборених стабала и 
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изради дрвне сортименте по правилима струке, а све у складу са законским прописима 

о сечи и изради. 

 Почетак радова један дан након потписивања Уговора, а рок завршетка 

радова је 5 радних дана по отпочињању. 

 

Члан 3. 

    

             Уговорена цена радова на сечи, изради и привлачењу дрвних сортимената је 

_________ дин/ком  (словима: __________________________________) без ПДВ,  са 

роком плаћања 7 дана након завршетка и пријема радова, а по испостављеној фактури 

од стране извођача радова. 

 

Члан 4. 

 

 Извођач радова преузима обавезу да сечу и привлачење дрвних сортимената 

изврши са радницима - секачима и трактористима квалификованим за наведене  

послове. 

             Извођач 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. Извођач 

радова је обавезан да радницима обезбеди заштитна средства у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду и Елаборатом. 

                   Извођач преузима сву одговорност за насталу материјалну и нематеријалну 

штету у изршењу предмета Уговора.    

     Извођач радова је обавезан да потпише Елаборат о безбедности и здрављу 

на раду, који је израдио Институт.  

 

Члан 5. 

 

 Институт има право да перманентно контролише и надгледа квалитет 

извршавања уговорених услуга, да стави примедбе на квалитет услуга, да упозори 

Извођача на неправилности и одреди му рок за отклањање истих. 

  

Члан 6. 

 

 Извођач је дужан да обезбеди превоз својим радницима за долазак на 

радилиште и за повратак са радилишта. 

  

Члан 7. 

 

 Обим извршених услуга утврђује Институт, мерењем, уз присуство 

Извођача, сагласно правилима шумарске струке и прописима стандарда. 

            Подаци о извршеним услугама уносе се у обрасце Института (Обрачун зарада за 

извршене услуге), од којих један примерак добија Извођач, на основу кога испоставља 

рачун. 

 

Члан 8. 

 

 Извођач радова је обавезан да Институту испостави уредан рачун у два 

истоветна примерка. 



           У рачуну (фактури) мора бити јасно исказана нето цена рада, а посебно  износ 

ПДВ, а плаћање у року од 7 дана од пријема Записника о извршеним услугама. 

 

Члан 9. 

 

            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, поплава, експлозије, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом одређени 

као виша сила. 

Члан 10. 

 

            За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

            Уговорне стране су сагласне да евентуалне настале спорове по овом Уговору 

решавају међусобним споразумом, а у случају неуспеха у решавању спора надлежан је 

Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 11. 

 

           Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна, и има ограничен рок до завршетка уговорених послова. 

 

Члан 12. 

 

           Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по два добија 

свака страна. 

 

 

 

 

 

 

    За извођача радова:         За Институт 

 

 

    ___________________                                                           Проф. др Саша Орловић 

 

 

 

                                                                 Комисија  


