Јавно предузеће за
газдовање шумама
"СРБИЈАШУМЕ"
ШГ,,Борања,, Лозница
Број: __________
Датум: _______2018. године
Лозница
Саве Ковачевића 2

УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ
Закључен између
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ" са п.о.,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820,
текући рачун број 105-4697-03 код АИК банке, са својим деловима предузећа (у даљем
тексту: Испоручиоци), које заступа в.д. директораИгор Брауновић , а који уговор по
овлашћењу потписује Јован Чорбић , извршни директор Сектора за комерцијалне послове
(у даљем тексту: Продавац), с једне стране и
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 спроведене лицитације која је одржана у ШГ „Борања“ Лозница, дана
07.09.2018.године и Записника са одржане лицитације, број _____ од 07.09.2018.године,
Продавац продаје Купцу дрвне сортименте одузето нежигосано огревно дрво тврдих
лишћара на главном стоваришту у Малом Зворнику и то:
Предмет лицитације

Излицитирана
количина (m3)

Огревно дрво тврдих
лишћара - метарско

31,05

Укупно

31,05

II КВАЛИТЕТ И КВАНTИTET

Члан 2.
Квалитет дрвних сортимената који су предмет продаје из члана 1. овог уговора
усаглашен је са SRPS стандардима.
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.
III РОКОВИ
Члан 3.
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Купац се обавезује да ће наведене дрвне сортименте одвести са привременог
стоваришта у року од седам дана од дана одржавања лицитације, односно најкасније до
14.09.2018.године и уколико Купаца не преузме наведене дрвне сортименте до
предвиђеног рока Продавац нема обавезу чувања истих, као ни накнаду количине у
случају мањка.,
Продавац Купцу признаје уплаћени депозит у износу од 10% од почетне лицитационе
вредности дрвних сортимената који су предмет продаје (без ПДВ-а), односно износ од
15.192,00 динара односно исти се урачунава у купопродајну цену.
Уколико Купац купљенe дрвне сортименте не одвезе са привременог стоваришта у
крајњем року из става 1. овога члана, уговор се сматра раскинутим и Продавац задржава
износ уплаћеног депозита на име уговорне казне због непоштовања уговора.
IV ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 4.
На основу спроведене лицитационе продаје дрвних сортимената, на главном
стоваришту у Малом Зворнику стоваришту дана 07.09.2018.године и Записника са
одржане лицитације, број ______ од 07.09. 2018.године, продаја одузетих нежигосаних
дрвних сортимената врши се по цени, без ПДВ-а:
Р.
бр.

Предмет лицитације

Излицитира
на количина
(м3)

Продајна
излицитирана
цена
(динара/м3)
без ПДВ-а

Продајна
излицититана
вредност (динара)
без ПДВ-а

Огревно дрво тврдих лишћара 19,18
метарско
2
Укупно
19,18
Пре почетка предаје односно испоруке дрвних сортимената која је предмет продаје по
овом уговору, Купац је у обавези да Продавцу плати износ од _____________ динара, што
представља укупну вредност дрвних сортимената са ПДВ-ом, која је предмет испоруке по
овом уговору
Купац је обавезан да изврши авансно плаћање за дрвне сортименте који су предмет
испоруке по овом уговору, у року од 3 (три) дана од дана одржавања лицитације, односно
најкасније до 11.09.2018.године.
Право и обавеза Продавца је да износ накнаде за коришћење шумских
саобраћајница утврди према важећeм Ценовнику накнада за коришћење шумских
камионских путева Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ на дан
лицитационе продаје.
Члан 5.
Утовар и превоз дрвних сортимената Купац може да отпочне само ако је извршио
плаћање дрвних сортимената у складу са чланом 4. и то искључиво у присуству стручног
представника Продавца задуженог за отпрему дрвних сортимената и издавање пропратне
документације.
Купац се обавезује да дрвне сортименте преузме и превезе својим превозним
средствима, на свој терет, трошак и ризик.
1

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
За све што овим Уговором није предвиђено
позитивноправних прописа којима се ова област регулише.

примењују

се

одредбе

Члан 7.
Све спорове који могу да проистекну из овог Уговора уговорне стране ће покушати
да реше споразумно.
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Уколико се настали спор не може решити на начин из става 1. овог члана, уговорне
стране уговарају надлежност суда у Београду.
Члан 8.
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

____________________________

ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД

___________________________
(Потпис одговорног лица)

.
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