Јавно предузеће за
газдовање шумама
"СРБИЈАШУМЕ" Нови Београд
Булевар Михаjла Пупина 113
ШГ «Пирот» Пирот
Број: __________
Датум: _______2017. године

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ ЛИЦИТАЦИЈОМ
Закључен дана _________2017. године у Пироту између:
1.

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ" са п.о., Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 113, део предузећа Шумско газдинство „Пирот“ Пирот, ул.
Српских владра 6, Пирот, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број
160-15657-53код Интеса банке, које заступа директор Предраг Ивановић,
дипл.инж.шум. (у даљем тексту: Продавац), с једне стране и

2.

Назив понуђача:___________________________________________________;
адреса:____________________________________________; матични број:
______________ ; ПИБ: _________________; текући рачун
_______________________код ______________________ банке, телефон:
___________________, које заступа одговорно лице: _____________________________,
(у даљем тексту: Купац), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је продаја робе и то: ________________ (индексни број__________)
у количини __________________, у поступку лицитације по Записнику о лицитацији
број___________ од дана_______2017. године.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 2.
Квалитет робе из члана 1. Овог Уговора, Купцу је непосредно познат.
Роба која је предмет овог Уговора испоручује са подручја ШГ „Пирот“ Пирот.
ЦЕНА
Члан 3.
Цена робе 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 пртедставник купца, у присуству
овлашћеног представника продавца, по достављању доказа да је цена из члана 3. Овог
Уговора исплаћена.
Пријем робе – преузимање робе врши се на паритету магацина ФЦО неутоварено на
адреси у улици Хајдука Вељка бр. 138, у Пироту, при Радној јединици механизације, 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 Привредног
суда у Нишу.
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" са п.о.
Директор ШГ „Пирот“ Пирот,

___________________________
(Потпис одговорног лица)

_______________________________
Предраг Ивановић, дипл.инж.шум.

