МОДЕЛ
УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ВОЗИЛА
Закључен у Београду дана ............2020. године између уговорних страна:
1. Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, са седиштем у
Београду, Булевар деспота Стефана 142, матични број: 07032609, ПИБ:
100205581, кога заступа др Мирјана Михаиловић, директор (у даљем тексту:
Продавац)
2. _____________________________________________________________________
(у даљем тексту: Купац)
Број и датум обавештења о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр.________ од...............................
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја возила марке VAZ LADA модел NIVA 1700,
година производње – 2007, снага мотора у КW (кс) – 59.5; радна запремина мотора у
цм3 -1690; регистарска ознака BG 161DS, на основу спроведене продаје у поступку
јавног оглашавања односно прикупљањем писмених понуда, јавно отворених дана
________________ године, а према понуди Купца заведеној код Продавца под
бр. _____________ од _______________ године.
Члан 2.
Продавац продаје возило из члана 1. овог уговора, у складу са понудом бр.
________________ од ____________ године, која је саставни део овог уговора,
за купопродајну цену од _________________ динара (словима: ....................... )
без пореза на додату вредност.
Уговорне стране су се споразумеле да Купац сноси трошкове плаћања ПДВ.
Члан 3.
Купац купује возило из чл. 1. овог уговора и обавезује се да уговорену купопродајну
цену уплати на рачун Продавца бр: 205-66901-78 код Комерцијалне банке a.д.
Београд, у року од 3 (три) дана од дана закључења овог уговора.
Купац возило купује по принципу виђено - купљено, без права на било какву
рекламацију која се односи на исправност, комплетност и техничке карактеристике
возила.
Члан 4.
Продавац гарантује Купцу да је он власник возила из чл. 1. овог уговора, као и да не
постоје права трећих лица која би искључила стицање права својине у корист Купца
или га ограничила.

Члан 5.
Купац се обавезује да возило из члана 1. овог Уговора преузме са одговарајућим
исправама, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења овог уговора, о свом
трошку.
У случају да Купац не изврши преузимање у року из претходног става овог члана,
Продавац ће зарачунавати лежарину возила за сваки дан закашњења у износу од 1%
продајне вредности возила.
Члан 6.
О извршеној примопредаји возила из члана 1. овог Уговора сачињава се Записник о
примопредаји, у два примерка који потписују овлашћени представници Продавца и
Купца.
Члан 7.
За све што није регулисано овим уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 8.
Трошкове овере овог уговора код јавног бележника као и пореске и друге обавезе
поводом његовог закључења и преноса права својине на возилу из чл. 1. овог уговора
са Продавца на Купца, сноси Купац.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове по овом уговору решавају
мирним путем и споразумно.
У противном, признају надлежност суда у Београду.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих 2 (два) примерка задржава
Купац, а по 1 (један) примерак је за Продавца и орган који врши оверу.
Купац
______________________

За Продавца
_______________________
Др Мирјана Михаиловић, директор

