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

ШГ Голија Ивањица
Адреса: В.Маринковића бр:139
Текући рачун:205-19080-78
Матични број: 00754183
ПИБ: 100002820
Телефон:032/662-253
Факс:032/661-710

УГОВОР
О ПРОДАЈИ РОБЕ ЛИЦИТАЦИЈОМ
Неопасног/опасног отпада

Закључен дана .................2017 године у Ивањици између:

1. Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. Београд, дела Предузећа ШГ
Голија Ивањица,В.Маринковића бр:139,кога заступа директор дела предузећа Иван Андрић ,
дипл. инж. шум. (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ).
Адреса:В.Маринковића бр:139
ПИБ:100002820
Матични број:007754183
Текући рачун:205-19080-78
2................................................................................., (у даљем тексту: КУПАЦ).
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Текући рачун:

Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је продаја робе и то неопасног/опасног отпада (индексни број:130208) у
количини од 684,00 кг,у поступку лицитације сагласно записнику о лицитацији бр......... од
25.08.2017 године.
Квалитет робе
Члан 2.
Квалитет робе из члана 1. овог Уговора, Купцу је непосредно познат.
Роба која је предмет овог уговора испоручује се са подручја ШГ Голија Ивањица .
Цена
Члан 3.
Цена робе је утврђена лицитационом понудом купца, и иста износи ................... динара без
ПДВ-а, односно ......................... динара са урачунатим ПДВ-ом.
Рок и начин плаћања
Члан 4.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе авансно на основу предрачуна од стране продавца.
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 у ШГ Голија Ивањица , о чему се сачињава записник
потписан од уговорних страна, који служи као доказ о примопредаји уговорене робе.
(Када купац прими робу без примедби на квалитет и квантитет, што се констатује записником,
губи право на приговор – рекламацију на квалитет и количину робе, од ког момента сви
ризици везани за превоз, оштећења робе, смањење вредности услед других узрока, затим
уништење робе, прелазе на Купца).
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
Ивањици.

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
Директор ШГ Голија
____________________________

