Јавно предузеће за газдовање шумама
„Србијашуме“
Булевар Михајла Пупина 113
Нови Београд

ШГ „Борања“ Лозница
Адреса: 15300 Лозница, Саве Ковачевића 2
Текући рачун: 160-15662-38
Матични број: 07754183
ПИБ: 100002820
Телефон: 015/876-046; 015/876-047;
Факс:015/876-046; 015/876-047;
Број :
Датум:

УГОВОР
О ПРОДАЈИ ОТПАДА ЛИЦИТАЦИЈОМ

Закључен дана године у Лозници између:
1. Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. Београд, дела Предузећа
ШГ „Борања“ Лозница, кога заступа директор дела предузећа Стојановић Милан, дипл.
инж. шум. (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ).
Адреса: 15300 Лозница, ул.Саве Ковачевића бр.2.
ПИБ: 100002820;
Матични број: 07757183;
Текући рачун: 160-15662-38;
2.
(у даљем тексту: КУПАЦ).
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Текући рачун:

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је продаја робе која је искоришћена, неупотребљива, и отписана
средства и то:
ПАРТИЈА 1- Акумулатори (индексни број 16 06 01*) у количини од 120 kg .
ПАРТИЈА 2: Тонери ( индексни број 08 03 18, 08 03 99) у количини од 140 kg
ПАРТИЈА 3- Отпадне гуме (индексни број 16 01 03) у количини од 7.600 kg .
ПАРТИЈА 4: Отпадно уље ( индексни број 13 02 08*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 01 10*, 13 01
11*, 13 01 13*) у количини од 500 l.
У поступку лицитације по записнику о лицитацији бр. oд
2018. године.

Квалитет роба
Члан 2.
Квалитет робе из члана 1. овог Уговора, Купцу је непосредно познат.
Роба која је предмет овог уговора испоручује се са подручја ШГ „Борања“ Лозница , са
адресе.: Лешница, ул. Краља Петра I бр. 49,15307 Лешница.
Отпад - предмет овог Уговора потиче из обављања делатности ЈП ,,Србијашуме“, ШГ,,
Борања“ Лозница.
Цена
Члан 3.
Цена робе је утврђена лицитационом понудом купца, број -------- од ---------.2018. и иста
износи:
За Партију 1- Акумулатори је ----- дин/kg без ПДВ-а односно ---- дин/kg са ПДВ-ом
Укупна вредност за Партију 1- ------- динара без ПДВ-а, односно -------дин ара са ПДВ-ом.
За Партију 2 - Тонери је ----- дин/kg без ПДВ-а односно ---- дин/kg са ПДВ-ом
Укупна вредност за Партију 2- ------- динара без ПДВ-а, односно -------динара са ПДВ-ом .
За Партију 3- Отпадне гуме је ---- динара без ПДВ-а, односно ----- дин/kg са ПДВ-ом.
Укупна вредност за Партију 3- -------- динара без ПДВ-а, односно --------динара са ПДВ-ом.
За Партију4 - Отпадно уње је ---- динара без ПДВ-а, односно ----- дин/kg са ПДВ-ом.
Укупна вредност за Партију 4- -------- динара без ПДВ-а, односно --------дин ара са ПДВ-ом.
Саставни део овог уговора је понуда КУПЦА број ------ од од -------.2018.године.
Рок и начин плаћања
Члан 4.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе авансно на основу предрачуна од стране
Продавца.на текући рачун број 160-15662-38 банка Intesa.

Начин и испорука робе
Члан 5.
Пријем робе – преузимање робе врши овлашћени представник купца, у присуству овлашћеног
представника продавца, по достављању доказа да је цена из члана 3. Овог уговора
исплаћена.
Пријем робе – преузимање робе врши се ф-ко продавац, на адреси : 15307 Лешница ул. Краља
Петра I бр. 49, о чему се сачињава записник потписан од страна, који служи као доказ о
примопредаји уговорене робе.

Завршне одредбе
Члан 6.
Све евентуалне спорове, који би могли да настану из овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико се не постигне споразумно решење, уговара се месна надлежност Основног суда у
Лозници.
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припадају свакој
уговорној страни.

Купац,
________________________________
________________________________
_______________________________

Продавац,
ЈП „Србијашуме“ Београд
ШГ „Борања“ Лозница
Директор
_______________________________

