Јавно предузеће за
газдовање шумама
"СРБИЈАШУМЕ"
Број: _________
Датум: ________201__. године
Нови Београд
Булевар Михаjла Пупина 113

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. директора др Предраг Алексић, а који уговор по
овлашењу потписује Тихомир Мурић, извршни директор Сектора за комерцијалне послове
(у даљем тексту: Продавац), с једне стране и
матични
број
„____________“
,__________,________________,
__________________, ПИБ _____________, текући рачун _______________код
______________ банке, телефон: _______________, које заступа ____________, (у даљем
тексту: Купац), с друге стране.
Заједнички назив за учеснике у овом послу је "уговорне стране".
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Продавац продаје Купцу робу из производног и допунског асортимана роба
Продавца, и то:
1) Трупци букве, класе_____
у количини од cca ________ м3
Закључно са редним бројем 1.(словима: један).
II УГОВОРЕНИ КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 2.
Квалитет робе која је предмет продаје из члана 1. овог уговора усаглашен је са
SRPS стандардима.
Квалитет робе која је предмет продаје из члана 1. овог уговора, Купцу је
непосредно познат.
III ИСПОРУКА РОБЕ
Члан 3.
Испоруку роба која је предмет продаје из члана 1. овог уговора, врши Продавац
преко шумских газдинстава (у даљем тексту: Испоручилац), и то:
1. Трупци букве, класе _____
1) Шумско газдинство „___________“,__________, у количини од _____м3
Место испоруке робе, односно место преузимања робе, из става 1. овог члана је
FCO шумскокамионски пут Шумског газдинства из става 1. овог члана које врши
испоруку, осим у шумским управама „Мали Зворник“ и „Врање“ из којих ће се испорука
вршити на паритету FCO главно стовариште.
Купац је у обавези да, у примопредаји робе која је предмет уговора, користи
транспортно средство соло камион.
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Члан 4.
Продавац, односно Испоручилац има право и обавезу да писмено, обавести
Купца о дану испоруке робе која је предмет продаје.
У случају да Купац није у могућности да прими робу у смислу става 1. овог
члана, Продавац, односно Испоручилац има право да понуђену количину, усмери другим
купцима, без права Купца да ту исту количину тражи у наредном периоду.
IV КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ
Члан 5.
Квалитативни и квантитативни пријем робе врше овлашћени представници
Продавца, односно Испоручиоца и Купца.
Пријем робе која је предмет продаје из члана 1. овог уговора врши се у месту
испоруке из члана 3. став 2. овог уговора.
У моменту пријема робе, Купац може да приговори на квалитет и квантитет
робе.
У случају оправданог приговора на квалитет и квантитет робе у моменту
пријема робе, Испоручилац је у обавези да отклони недостатке и Купцу преда робу у
уговореном квалитету и количини, одмах, а најкасније у року од три радна дана.
Када Купац потпише отпремницу, сматра се да је Купац извршио квалитативни
и квантитативни пријем робе, од којег момента Купац преузима сав ризик случајне
пропасти и оштећења робе или нелегалног присвајања.
Купац и Продавац су сагласни да Продавац, на плацу Купца, може да изврши
контролу испоручених дрвних сортимената од стране ЈП „Србијашуме“ без могућности да
Продавац накнадно оспорава квалитет и квантитет.
V РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ РОБЕ
Члан 6.
Продавац, односно Испоручилац и Купац преузимају обавезу да примопредају
робе из члана 1. овог уговора изврше у периоду 01.01.-31.12.2017. године.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ШГ „_____________“
УКУПНО
(м3)

ПЕРИОД 2017.
Врста дрвног сортимента
I-II

III-IV

V-VI

VII-VIII

IX-X

XI-XII

Трупци букве, класе ____
За спровођење динамике одговорни су директор односног Шумског газдинства
и Купац.
Уколико односно шумско газдинство, због наступања више силе није у
могућности испоручити уговорену робу Купцу по утврђеној динамици, исто се обавезује да
у наредном периоду испоручи заосталу количину.
Уколико Купац није у могућности да испоштује наведену динамику и о томе за
време трајања дефинисаног динамичког периода писмено обавести ПродавцаИспоручиоца, Продавац има право да уговорену количину, коју Купац није у могућности
да преузме у одређеном периоду, усмери другим купцима, без права Купца да ту исту
количину тражи у наредном периоду.
Продавац није одговоран за динамику испоруке, ако се законом, подзаконским
актима или појединачним актима надлежних државних органа промене услови пословања
Продавца везаних за предмет овог уговора.
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VI ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Цена робе, која је предмет продаје по овом уговору, утврђена је Ценовником
производа шумарства за домаће тржиште Јавног предузећа за газдовање шумама
„Србијашуме“.
Накнада за коришћење шумских саобраћајница за транспорт дрвних
сортимената, утврђена је Ценовником накнада за коришћење шумских камионских путева
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“.
Право и обавеза Продавца је да цену робе која је предмет продаје и накнаду за
коришћење шумских камионских путева утврди према важећим ценовницима на дан
испоруке робе или на дан примљеног аванса.
Под даном закључења овог уговора сматра се дан када је исти протоколисан у
Деловоднику Продавца.
Члан 8.
Пре почетка сваке предаје односно испоруке робе која је предмет продаје,
Купац је у обавези да плати све доспеле а неизмирене обавезе.
До дана достављања банкарске гаранције купац може преузимати робу из
члана 1. овог уговора, а о чијој примопредаји је потписан одговарајући записник,
искључиво за авансно плаћање.
Купац је у обавези да плати робу која је предмет продаје из члана 1. овог
уговора, а о чијој примопредаји је потписан одговарајући записник, у року до 45 дана од
дана пријема робе.
Члан 9.
Купац је у обавези да на име обезбеђења плаћања Продавцу преда банкарску
гаранцију на први позив у износу највеће једноипомемесечне вредности робе која је
предмет овог уговора, односно на износ од ___________,00 динара, која је наплатива до
25. фебруара 2018. године.
Купац је у обавези да банкарску гаранцију из става 1. овог члана преда
најкасније у року до 20 дана од дана закључења овог уговора.
У случају да Купац не достави банкарску гаранцију из става 1. овог члана, у
року из става 2. овог члана, овај уговор се сматра раскинутим и не производи правно
дејство.
Купац је сагласан да Продавац, доспеле а неизмирене обавезе, наплати
реализацијом банкарске гаранције на износ потраживања на име главног дуга и камате,
наредног дана од дана истека рока из члана 8. овог уговора.
Члан 10.
У случају да Купац није платио све доспеле обавезе за испоручену робу од
стране било којег Испоручиоца, обуставља се даља испорука робе која је предмет продаје.
У случају да Купац не плати износ рачуна за робу коју је примио, у року из
члана 8. oвог уговора, Продавац односно Испоручилац ће обрачунати затезну камату
утврђену Законом о висини стопе затезне камате.
VII РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Уговорне стране су се споразумеле, да уколико Купац не преузмe уговорену
количину робе на начин и у роковима – по динамици, како је то предвиђено уговором,
Продавац може раскинути уговор и захтевати накнаду штете.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су се споразумеле, да ће се на све што није регулисано овим
уговором примењивати одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
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Уговорне стране су се споразумеле, да ће се у случају спора по основу продаје
робе из члана 1. овог уговора, применити законски и други прописи Републике Србије.
Уговорне стране су се споразумеле, да је у случају спора по основу продаје робе
из члана 1. овог уговора, стварно и месно надлежан суд Републике Србије у седишту
Продавца односно Испоручиоца.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два)
примерка за Продавца, а 2 (два) за Купца.
Сваки уредно потписан примерак овог уговора има значење оргинала и
производи подједнако правно дејство.

КУПАЦ
„_______________“
________________
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ПРОДАВАЦ
Јавно предузеће "Србијашуме" са п.о.
Тихомир Мурић, спец.инж.шум.

