ПРИЛОГ 2
МОДЕЛ УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Закључен дана __.__.____. год., у Београду, између:

1. ИНСТИТУТА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, Београд, са
седиштем у Београду, Теодора Драјзера бр. 9, општина Савски Венац, матични број:
07017570, ПИБ: 100265220, бр. текућег рачуна: 205-6949-96 код Комерцијалне банке
Београд, кога заступа директор др Милана Митровић (у даљем тексту: Продавац),
с једне стране, и
2. _________________________ (име и презиме) из __________________________
улица и број _______________________________, ЈМБГ________________________,
бр.л.к. ____________ (у даљем тексту: Купац), с друге стране.

Члан 1.
Продавац продаје купцу моторно возило следећих својстава и обележја:
Врста: ___________, марка: ___________ тип: _____________, год. производње:
_______, радна запремина мотора: _______ cm3, снага мотора: _____ kW, број шасије:
_____________, број мотора: ____________, допуштена носивост: _________, број
седишта: _____, боја каросерије: ____________, ознака рег. подручја и регистарски
број: _____________.
Продавац се обавезује да моторно возило из става 1. са одговарајућим исправама,
преда купцу у државину и пренесе му право располагања, односно право својине,
на дан исплате купопродајне цене.
Члан 2.
Купац се обавезује да исплати продавцу на рачун продајну вредност од __________
(словима: ______________________) са ПДВ-ом, на дан преузимања моторног возила
од продавца.
Члан 3.
Возило се купује у виђеном-затеченом стању, по принципу „виђено-купљено“, без
накнадних рекламација, приговора и жалби које се односе на предмет продаје.
Члан 4.
Трошкове, таксе и јавне дажбине у вези са закључењем овог Уговора и преноса права
својине моторног возила на купца сноси – купац.

Члан 5.
У погледу регулисања осталих односа по овом Уговору између продавца и купца
примењују се одредбе Закона о облигационим односима које се односе на уговор о
продаји.
Члан 6.
У случају спора из овог Уговора решаваће надлежни суд у Београду.
Члан 7.
Овај Уговор је сачињен у пет истоветних примерака, од којих се по један налази код
продавца, купца, органа за оверу потписа, надлежног пореског органа и органа за
послове саобраћаја.

Продавац
_________________

Купац
_________________

