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Модел уговора 
 

УГОВОР  
О ПРОДАЈИ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА НА ПАЊУ 

 
Закључен између: 
 
1. Општинске управе општине Сврљиг са седиштем у Сврљигу, ул. Радетова бр.31, ПИБ 

102025507, коју заступа начелник Дејана Митић (у даљем тексту: Продавац) 

и      
2. Назив понуђача: ___________________________________________________________; 

адреса: ________________________________________ ; матични број: ________________; 
ПИБ: _________________; текући рачун __________________ код 
______________________ банке, телефон: ___________________, које заступа одговорно 
лице: _____________________________,(у даљем тексту: Купац), с друге стране. 

 
 
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
На основу спроведеног надметања које је одржано у Општинској управи Сврљиг, дана 

________2019.године и Записника са одржане лицитације, број _________ од 
_______2019.године, Продавац продаје Купцу дрвне сортименте у шуми „на пању“ Продавца 
и обавезује га да својом радном снагом, средствима рада и механизацијом изврши сечу и 
изношење дрвних сортимената, и то: 
КО Давидовац и КО Радмировац на површини од 30,78 ха, укупне запремине од 3143,00 
m3 , на подручју: 
 

рб КО део П 

(ха) 

м3  

Уговорена 

цена 

(дин/м
3
) без 

ПДВ-а 

Уговорена 
вредност предмета 

надметања (динара) 

без ПДВ-а 

1 Давидовац П1 5,51 565   

2 Давидовац П2 6,15 643   

3 Давидовац П3 16,85 1935   

4 Радмировац P1 2,27 114   
   30,78 3143   

 
 Наведене количине су у складу са Санационим планом оштећених шума услед пожара 
и ледолома у КО Давидовац КП бр. 3/1 (део) и КО Радмировац КП бр. 1361 (цела) донетог од 
стране Скупштине општине Сврљиг, 05.  новембра 2018. Године. 
 

 II КВАЛИТЕТ И КВАНTИТЕТ 
 

Члан 2. 
Са квалитетом дрвних сортимената који су предмет продаје из члана 1. овог уговора 

Купац је упознат приликом обиласка локације. 
Са квалитетом  и квантитетом дрвних сортимената који су предмет овог Уговора 

Купац је упознат за време састављања своје понуде и по том основу нема додатне 
рекламације. 
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III РОКОВИ 
Члан 3. 

 У року од 10 дана од дана потписивања Уговора и обавештења продавца о изради 
шумских жигова, а након уплате аванса из члана 6. овог уговора, сачиниће се Записник о 
увођењу у посао оверен од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 
 Записник из става 1. овог члана садржи: назив и адресу купца са ПИБ-ом и матичним 
бројем, број и датум Уговора, назив газдинске јединице, одељења, дозначену дрвну масу, 
обавезу купца да испоштује сортиментну структуру из Санационог плана, начин извођења 
радова, скице влака за правце извлачења дрвних сортимената  и стоваришта, датум почетка 
радова. 
 

Члан 4. 
Радови из члана 1 овог уговора отпочињу у року од 7 дана од обавештења продавца да 

је израдио шумске жигове и обостраног потписивања Уговора и уплате аванса. 
Купац се обавезује да ће наведене дрвне сортименте посећи и однети према динамици:  

31. мај 1200 m³, 30. јун 1000 m³, 31. јул 943 m³. Уколико техничко кадровски капацитети 
купца и временске прилике дозвољавају, купац може и у краћем року завршити радове 
на сечи и извлачењу дрвета. 
 

Члан 5. 
За добро и правовремено извршење посла из члана 1. овог Уговора, Продавац Купцу 

признаје уплаћени депозит у износу од 10% од почетне вредности надметања дрвних 

сортимената који су предмет продаје (без ПДВ-а), односно износ од 336.123,00 динара  и 
обавезује се да ће исти вратити након добро спроведеног Уговора.  

Уколико Купац купљенe дрвне сортименте не посече и однесе у крајњем року из става 
2. члана 5 овог Уговора, уговор се сматра раскинутим и Продавац задржава износ уплаћеног 
депозита на име уговорне казне због непоштовања уговора. 

 
IV ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 6. 
На основу спроведеног надметања за продају дрвних сортимената у шуми „на пању“ 

дана 22.04.2019. године и Записника са одржане лицитације  број ______ од 22.04.2019. 

године, продаја дрвних сортимената  у шуми „на пању“ врши се по цени, без ПДВ-а 
предвиђеној у члану 1 овог уговора у укупном износу од ______________динара. 

Купац се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог Уговора Продавцу 
изврши уплату аванса у износу од 80% укупне предрачунске вредности дрвних сортимената 
одређених у ставу 1 овог члана, што износи ____________динара без ПДВ-а, односно 
____________динара са ПДВ-ом.  

Укупан износ за уплату утврдиће се након сече дрвних сортимената који су предмет 
продаје по овом надметању и обрачунавања стварне количине утврђене на начин из члана 4. 
овог уговора. 

Разлику од уплаћеног износа до укупно утврђеног износа (као и у случају да је 
стварна реализована вредност дрвне масе по коначном записнику из члана 4. овог уговора 
већа, односно мања од уговореног износа), купац се обавезује да у року од 10 дана од израде 
записника из члана 4. овог Уговора изврши уплату преосталих средстава. 

Уплата се извршава на рачун продавца, на текући рачун: Општинска управа 
Сврљиг, 840-74151843-03 модел: 97 позив на број: 95-098 који се води код Управе за 
трезор у року од 10 дана од отпреме дрвета, у супротном зарачунаваће се законска затезна 
камата за сваки дан кашњења. 

 
Члан 7. 

Сечу, утовар и превоз дрвних сортимената Купац може да отпочне само ако је 
извршио обавезе у погледу уплате авансног износа из члана 6. овог уговора. 
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Купац се обавезује да дрвне сортименте посече и превезе својим превозним 
средствима, на свој терет, трошак и ризик. 

 
V ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Члан 8. 
 Купац се обавезује да ће вршити сечу само дозначених стабала, као и да се придржава 
свих надзорних мера и утврђених обавеза. 

Код сече, извлачења/изношења и израде дрвних сортимената, Купац је обавезан да 
пази да путеви, просеке и воде остану незакрчени, односно да закрчена места путева, просека 
и вода очисти и доведе у првобитно стање. 

Купац је дужан да привлачење и превоз дрвних сортимената врши само трасама влака 
и путева постављених од стране стручне службе Продавца, а у складу са Санационим 
планом. 

Купац је дужан да посечене дрвне сортименте и дрвну масу о свом трошку чува на 
терену (у шуми), Продавац нема обавезу надокнаде штете посеченог дрвета у случају шумске 
крађе (не умањује укупно уговорени износ за количину дрвета која умањена у случају 
шумске крађе).  

Купац се обавезује да дрвне сортименте, где не може да приђе механизација, извуче 
на друге начине (нпр. анималом, скидерима, витлима и сл.) тако да не остане дрвна маса у 
сечини која је предвиђена да се посече Извођачким пројектом. 
 

Члан 9. 
У случају објективних немогућности на страни купца, да радове који су предмет овог 

уговора заврши у предвиђеном року, са купцем ће се закључити анекс уговора којим ће се 
утврдити нови рок за извршење поменутих радова. 

У случају закључивања анекса уговора са купцем, због измене уговорних одредби  
којима су регулисани рокови окончања радова, продавац има право задржавања уплаћеног 
депозита,а купац није у обавези да поново уплаћује депозит. 

У случају објективних немогућности на страни Продавца да се омогући купцу да 
радове из члана 1 овог Уговора обави у предвиђеним роковима, на предлог продавца 
сачиниће се анекс уговора којим ће се утврдити нови рок за извршење радова поштујући при 
том одредбе Санационог плана, али не дуже од 30.07.2019. године. 

 
VI ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Члан 10. 
Продавац се обавезује да пре увођења у посао Купца упозна са извођачким планом и 

потпише записник о увођењу Купца у посао. 
 

Члан 11. 
Продавац је дужан да пре отпочињања радова, ако је планирано и потребно, изврши 

чишћење и изградњу путева и тракторских влака сходно Санационом плану. 
Купац је у обавези да одржава пут и тракторске влаке које користи у току рада и да их 

по завршетку радова врати у првобитно стање. 
Купац може о свом трошку, уз писмену сагласност Продавца, поправити путеве и 

влаке чија је поправка обавеза Продавца, а највише до износа од 60.000,00 динара за путеве и 
10.000,00 динара за дознаке, који износ је у ову сврху опредељен у Санационом плану као 
трошак Продавца за поправку и израду путева и влака и дознаку стабала. 

У случају наступања околности из става 3 овог члана укупна обавеза плаћања Купца 
по овом уговору биће умањена за износ изведених радова на поправци/ изградњу путева и 
влака.  

У изузетним случајевима, Купац се може обратити Продавцу уз сагласност за 
изградњу влаке о сопственом трошку. По добијању писане сагласности Продавца, Купац 
може да изгради влаку уз придржавање трасе постављене од стране стручног лица Продавца. 
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VII  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

Члан 12. 
Приликом сече и израде дрвних сортимената, Купац је дужан да се придржава 

одредби Закона о безбедности и здрављу на раду, Правилника о посебним мерама заштите на 
раду у шумарству и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду. 

 
Члан 13. 

Купац је одговоран за стручну оспособљеност, оспособљеност за безбедан и здрав рад 
и здравствену способност запослених који раде на уговореним пословима. 

Купац сноси сву одговорност за  примену мера којима се обезбеђује безбедност и 
здравље запослених, лица која се по било ком основу нађу на радилишту, као и за заштиту 
животне средине. 

Купац дрвних сортимената на пању сноси одговорност  за сву штету која настане по 
основу из претходног става, а услед непридржавања прописаних мера. 

 
Члан 14. 

Продавац не одговара за евентуалне случајеве повреде запослених који раде на 
пословима сече, израде, изношења, утовара и превоза робе која је предмет овог уговора, или 
других лица која се по било ком  основу нађу на радилишту, нити има било какву 
материјалну обавезу по том основу. 
 

Члан 15. 
Уколико се Купац не придржава одредби чланова 11,12 и 13 овог уговора, Продавац 

има право да привремено прекине радове до отклањања констатованих недостатака. 
 
VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16.  
 За све што овим Уговором није предвиђено примењују се одредбе позитивноправних 
прописа којима се ова област регулише. 
 

Члан 17. 
 Све спорове који могу да проистекну из овог Уговора уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно.  

Уколико се настали спор не може решити на начин из става 1. овог члана, уговорне 
стране уговарају надлежност месно надлежног суда Продавца. 

 
  Члан 18. 

 Овај Уговора ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна, а сачињен је у четири истоветна примерка од којих се по два налазе код 
сваке уговорне стране. 
 
 
 

КУПАЦ ПРОДАВАЦ 

____________________________ ОПШТИНСКА УПРАВА  

 
___________________________ 

(Потпис одговорног лица) 

 
________________________________ 

Дејана Митић, начелник 

     


