
Напомена: Овај модел уговора представља орјентациону садржину уговора који ће 

бити закључен за понуђачем који је понудио највишу цену приликом лицитације 

теретних возила.  

 

УГОВОР 

о купопродаји одређених артикала робе и алата  

по спроведеном поступку јавне продаје одржане дана __.__.2019. године 
 

Закључен дана __.__.2019.године, између: 

 

1. Јавног стамбеног предузећа «Крагујевац» Крагујевац, улица Николе Пашића 2, ПИБ: 

101578327, МБ:07165471, текући рачун: 105-40034-13 код AIK BANK a.d. Beograd, које 

заступа директор Снежана Ћирковић (у даљем тексту: Продавац) 

и 

2. Име и презиме физичког лица или назив правног лица, адреса, број личне карте 

физичког лица и место издавања или матични број и ПИБ правног лица, које заступа 

__________________ (у даљем тексту: Купац). 

 

Члан 1. 

Уводне напомене 
 Продавац је спровео прикупљање писмених понуда у поступку јавне продаје 

робе и алата осталих након гашења Техничког сектора предузећа. 

 Купац је понудио највишу цену за артикле наведене у члану 2. овог уговора. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора 

 

 Продавац продаје, а Купац купује следеће артикле робе и/или алата: 

Опис 
Р. 

бр. 
Шифра Назив артикла 

Јед. 

мере 

коли-

чина 

Усвојена 

јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

без ПДВ-а 

алат        

алат        

алат        

алат        

алат        

алат        

роба        

роба        

роба        

роба        

роба        

роба        

      Укупно:  

 
  

 



Члан 3. 
 Укупна уговорена купопродајна цена артикала из члана  2. овог Уговора износи 

__________ динара без ПДВ-а, односно __________ са обрачунатим ПДВ-ом. 

  Купац се обавезује да износ са ПДВ-ом из претходног става овог члана уплати 

на текући рачун Продавца број: 105-40034-13 отворен код AIK BANK a.d. Beograd, у 

року од 3 (три) дана од дана закључења овог Уговора.  

  

Члан 4.  
 Роба и/или алат се продаје у виђеном и нађеном правном и фактичком стању без 

права на рекламацију Купца. 

 Обавеза Купца је да о свом трошку изврши преузимање и транспорт робе и/или 

алата из члана 2. овог уговора, у року од три дана од дана исплате износа из члана 3. 

овог уговора.   

                          

Члан 5. 
 Примопредаја предметних артикала извршиће се у присуству овлашћених лица 

обе уговорне стране, уз услов да приликом примопредаје, Купац достави доказ у уплати 

износа наведених у члану 3. овог уговора, без које се примопредаја не може извршити. 

 Саставни део Уговора је записник о примопредаји робе и/или алата. 
 

Члан 6. 
 За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се важеће законске 

одредбе. 

 

 Члан 7. 
 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове по овом Уговору споразумно 

решавају, у супротном, за решавање истих биће надлежни суд у Крагујевцу. 

 

Члан 8. 
 Овај Уговор ступа на снагу и примењиваће се од дана закључивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 9. 
 Уколико Купац у року од 3 (три) дана од дана закључења овог Уговора о 

купопродаји не изврши уплату на текући рачун Продавца у складу са чланом 3. овог 

уговора, овај уговор постаје ништаван, а купац губи право учешћа на следећој јавној 

продаји робе и алата у власништву ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац. 

 

Члан  10. 
 Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих су 2 (два) 

примерка за купца и 4 (четири) примерка за продавца. 

 

      

             ПРОДАВАЦ                                                               КУПАЦ 
ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац 

 

 ______________________  М.П.                           ______________________________ 

Снежана Ћирковић, директор                             


