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НАЗИВ КУПЦА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЗ АПР-А

СЕДИШТЕ И АДРЕСА
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
КОНТАКТ Е-mail

Јавно предузеће за газдовање шумама

„Србијашуме“
11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 113

ЗАХТЕВ2 БРОЈ __________ОД __________ГОДИНЕ
ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА O КУПОПРОДАЈИ ПРОСТОРНОГ
ДРВЕТА (ОГРЕВНО ДРВО, ЦЕЛУЛОЗНО И ДРВО ЗА ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ)
ПРЕДМЕТ:

1. Уз захтев се доставља Изјава купца
2. Захтев који нема деловодни број Купца и датум,
непопуњен, односно непотпуно попуњен захтев неће
се узимати у разматрање
I. Молимо да нам, у складу са пословном политиком и условима продаје
ЈП „Србијашуме“ за 2018. годину, омогућите закључење уговора о купопродаји
дрвних сортимената за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, и то:
Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ВРСТА ДРВНОГ
СОРТИМЕНТА
Огревно дрво ТЛ-метарско
Огревно дрво ТЛвишеметарско
Огревно дрво МЛ-метарско
Огревно дрво МЛвишеметарско
Огревно дров Четинариметарско
Огревно дрво Четинаривишеметарско
Целулозно и дрво за дрвене
плоче ТЛ-метарско
Целулозно и дрво за дрвене
плоче МЛ-метарско
Целулозн и дрво за дрвене
плоче Четинари-метарско
Целулозно и дрво за дрвене
плоче Четинари-вишеметарско

УКУПНО

КЛАСА

ВАЖНА НАПОМЕНА:

ПОТРЕБНА
КОЛИЧИНА

(m3)

Захтевана динамика испоруке (m3)
I-II

III-IV

V-VI

VII-VIII

IX-X

XI-XII
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II. У текућој години нисмо / јесмо (заокружити) имали закључен купопродајни
уговор са ЈП „Србијашуме“ о испоруци тражених дрвних сортимената за период
Јануар – _________________ , чије су уговорене, преузете и плаћене количине
исказане у следећој табели:
р.б.

ОПИС

1.

I-II

III-IV

V-VI

VII-VIII

IX-IX

XI-XII

УКУПНО
(m3)

Уговорена количина
Преузета количина
више / мање преузето
Вредност преузетих количина
Плаћено

2.

Више плаћено /Остало за уплату

III. Уколико постоји већа разлика између уговорених и преузетих количина (укупно и
по уговореној динамици) и уколико постоји прекорачење уговорених рокова плаћања,
у посматраном периоду, навести разлоге због којих је дошло до одступања од
уговора

IV. Шумске дрвне сортименте купујемо (заокружити (a) или (б):
(a) достављам потписану и оверену ИЗЈАВУ, ради даље прераде у (заокружити):
1) намештај од масива (столови, столице, кревети, комоде, кихиње, дечији
намештај и сл.);
2) фурнир, паркет и подне облоге (паркет, бродски под и сл.);
3) грађевинску столарију (прозори и врата);
4) дрвене монтажне куће;
5) масивне плоче;
6) елементе за израду намештаја од масива;
7) дрвену амбалажу (палете, гајбице и сл.);
8) резану грађу (греде, даске, летве и сл.);
9) плоче на бази дрветa (иверице, влакнатице и сл.);
10) дрвни пелет и брикет;
11) палетирано огрево дрво.
(б) ради даље продаје
ЈП „Србијашуме“ задржавају право провере тачности података о врсти
производње и степену финализације дрвне сировине (контролом погона на
лицу места) након закључења уговора. У случају да се утврди да подаци о
врсти производње и степену финализације дрвне сировине нису тачни
ЈП „Србијашуме“ ће једнострано раскинути уговор и дрвну сировину понудити
другим купцима.
V. Подаци о фазама прераде-обраде које подносилац захтева врши у производним
погонима (заокружити један или више одговора):
1)
2)
3)
4)

Примарна прерaда дрвета
Хидротермичка обрада дрвета
Финална прерада дрвета без површинске обраде
Финална прерда дрвета са површинском обрадом
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VI. Превоз купљених дрвних сортимената вршимо на један од следећих начина:
(а) ангажовањем специјализованих превозника ;
(б) сопственим возилима /навести врсту и број
возила/_________________________________________________________________
(в) комбиновано
VII. У складу са политиком и условима продаје ЈП „Србијашуме“ за 2018. годину,
плаћање одобрених и уговорених количина дрвних сортимената у 2018. години
вршићемо на следећи начин:
заокружити (а) или (б)

(а) авансним уплатама, уз обавезу да приликом потписивања уговора доставимо
две регистроване соло менице генералној дирекцији JP-a, два меничнa овлашћења и
на дан регистрације меница оверену копију картона депонованих потписа код
пословне банке; или
(б) вирманском уплатом у року дo 30 дана од дана преузимања просторног дрвета
(огревно дрво и дрво за дрвене плоче), уз банкарску гаранцију која покрива вредност
највеће уговорене једномесечне испоруке и са роком важности до 10.02.2019.
године.
VIII. Подаци о подносиоцу захтева
Назив подносиоца захтева / Купца
Облик организовања (А.Д., ДОО, СЗР и сл )
Облик својине (државна, приватна,
мешовита, друштвена и сл )
Седиште и адреса
Овлашћено лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон/телефакс
Електронска адреса
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
ПДВ број
Приход од продаје производа од дрвета у
2017. години
Вредност извоза од продаје производа од
дрвета у 2017. години
Број стално запослених у делатности
прераде дрвета
Датум подношења захтева:

Потпис овлашћеног лица Купца:
Печат

