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

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „ТОПЛИЦА“ Куршумлија, Вука Караџића бб
МОДЕЛ УГОВОРА
О ПРОДАЈИ РОБЕ ЛИЦИТАЦИЈОМ

Закључен дана _____________ године у _________________ између:
1. Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. Београд, дела Предузећа ШГ
„ТОПЛИЦА“ Куршумлија, Вука Караџића бб , кога заступа директор дела предузећа Небојша
Миховиловић, дипл. инж. шум. (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ).
Адреса: Куршумлија, Вука Караџића бб
ПИБ: 100002820
Матични број: 07754183
Текући рачун: 160-15656-56
и
2.
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________. (у даљем тексту: КУПАЦ).
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Текући рачун:
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је продаја робе и то ___________(индексни број__________) у количини
од _________ .У поступку лицитације по записнику о лицитацији бр.______________
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 „ТОПЛИЦА“ Куршумлија .

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 _________________ , о чему се сачињава записник
потписан од 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, затим уништење робе, оштећења робе, смањење вредности услед
других узрока, прелазе на Купца. Продавац признаје само образложену рекламацију на
количину која се поднесе одмах у моменту преузимања отпада. По поднетој рекламацији
врши се контролно мерење у присуству представника продавца и купца на јавној ваги, на
основу кога се може признати рекламација.
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 _______________.
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.
НАПОМЕНА: ОВАЈ МОДЕЛ УГОВОРА СЛУЖИ У СВРХУ ИНСТРУКЦИЈА И ПОТРЕБНО
ГА ЈЕ ДОПУНИТИ ПРЕЦИЗНИМ ПОДАЦИМА О ОДРЖАНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ,
ДАТУМУ,САДРЖИНИ ЗАПИСНИКА О ЛИЦИТАЦИЈИ, ЦЕНИ, ОБРАЧУНАТОМ
ПОРЕЗУ КАО И ДРУГИМ ЕЛЕМЕНТИМА БИТНИМ ЗА МАТЕРИЈУ УГОВОРНОГ
ПРАВА СХОДНО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА. УГОВОР
КОЈИ СЕ САЧИЊАВА ПО ОВОМ МОДЕЛУ МОРА САДРЖАТИ И КОНСТАТАЦИЈУ О
ЛЕГИТИМАЦИЈИ КУПЦА У СМИСЛУ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О КРЕТАЊУ ОТПАДА(
РЕШЕЊЕ ДА ЈЕ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ, ДА ПОСЕДУЈУ ИНТЕГРАЛНУ ДОЗВОЛУ, ДОЗВОЛУ ЗА САКУПЉАЊЕ
НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА, ДОЗВОЛУ ЗА ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ И
ОПАСНОГ ОТПАДА, ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ДА ЈЕ ДОСТАВИО ДОКУМЕНТ О КРЕТАЊУ ОТПАДА, ДА ИМА
ДОЗВОЛЕ.

Купац,
________________________________
________________________________
________________________________

Продавац,
ЈП „Србијашуме“ Београд
__________________________
Директор
_______________________________

