
 

 

 

 

 

 

   УГОВОР О ИСПОРУЦИ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА 

 

1. Наручилац посла : ОШ „ Kaрађорђе Петровић“ у Крушевица, коју заступа 

директор школе Марина Илић с једне стране и  

2. Извршилац посла: СР „ Дрво – Продукт“ Манастириште ,  Драган 

Милосављевић с друге стране. 

 

Члан 1.  

   

Уговорне стране константују да понуђач испуњава све услове по Закону о 

јавним набавкама. 

Предмет уговора: Набавка добара – набавка  буковог огревног дрвета у 

укупној  количини од  71 метара просторних од тога ¼ не могу бити мања од 15 цм 

пречника  а ¾ од 20 цм пречника и више, у облом стању са сечом, обавезно метрење 

огревног дрвета и испорука у матичној школи 45  метара просторних  и издвојеном 

одељењу у Бољару 5 метара просторних, Равном Делу  15 метара простроних и 

Доњем Дејан 6 метара просторних. У понуди урачунати и сечу  5 метара огревног 

дрвета јова – у Бољару 

 

    Члан 2. 

 

  

Извршилац посла се обавезује да уговорену количину огревног дрвета 

испоручи и  изврши метрење и сечу огревног дрвета до  15. 07. 2022 године.  

 

  

 

     Члан 3. 

 

 Саставни део овог уговора је понуда дата од понуђача дловодни  бр. 175 од 

18. 04. 2022.  године. 

 Цена по датој понуди   за укупну количну буковог огревног дрвета од 71 

метара прострних  са сечом,  сечом 5 метара огревног дрвета јова у Бољару и 

обавезно метрење огевног дрвета, понуђач је понудио без ПДВ-а  

404.487,00динара,   са ПДВ-а 444.935,70 динара 

 Рок важења понуде 35 дана. 

 

      

 

 

 



 

Члан 4.  

 

 

  

Наручилац посла се обавезује да за испоручена огревна дрва извршиоцу,  у  

року од 45 дана   исплати  уговорену цену на рачун 160 -403980 -54 банка Интеса. 

  

 

     Члан 5. 

 

 Уколико једна од уговорних страна не изврши обавезе из овог уговора, обе  

уговорне стране  имају  право на једнострани раскид уговора. 

     

     Члан 6. 

 Уговорне стране сагласно  констатују да  је цена уговорена  огревног дрвета 

фиксна и не може се мењати. 

  

     Члан 7. 

 За решавање евентуалних спорова из односа заснованих овим уговором, 

уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Лесковцу. 

     

 Овај уговор сачињен је у два истоветна примерака од којих свака страна 

задржава по један примерак. 

 

 

  

У Крушевици  31 . 05. 2022. године. 

 

 

   Извршилац посла                                                           Наручилац посла ОШ  

                                                                                                    Директор 

___________________                                                     ____________________ 

                                                                        Марина Илић 

 

  


