
  
 
 
 
 

УГОВОР О ПРОДАЈИ СА СУКЦЕСИВНИМ ИСПОРУКАМА РОБЕ 
 

   
 
Закључен дана ______________ године у _______________ између: 
 
1.__________________________________________ из ______________, које заступа 
___________________________________ (даље: Продавац),  и 
2. ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју ''Миодраг В.Матић'' у Ужицу, коју заступа Зорица 
Весовић, директор школе (даље: Купац) 

 
Члан 1 

 
Продавац продаје Купцу 150 (стопедесет) тона угља, (врста)_________________, за огрев у матичној 
школи Купца у Ужицу  

 
Члан 2 

Цена једне тоне износи __________ динара, а за укупно уговорену количину  _____________ динара. 
 

Члан 3 
Продавац ће Купцу сукцесивно испоручивати уговорену количину робе, F-co објекту школе из члана 1. 
овог уговора по диспозицији купца, у периоду од закључења уговора у наредних 6 (шест) месеци, закључно 
са 05.03.2014.године . 
Продавац ће испоруку вршити сукцесивно и то по следећој динамици: 
 

1. прву испоруку од 50 (педесет) тона Продавац ће извршити до 05.10.2013. године  
2. другу испоруку од 40 (четрдесет) тона Продавац ће извршити до 05.12.2013. године  
3. трећу  испоруку од 40 (четрдесет) тона Продавац ће извршити до 05.02.2014. године  
4. четврту, последњу, испоруку од 20 (двадесет) тона Продавац ће извршити до 05.03.2014. године 

Члан 4 
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесет пет) дана од пријема исправно испостављене фактуре за 
сваку поједину испоруку, плати уговорену цену са ПДВ-ом, за преузету количину по тој испоруци, на рачун 
Продавца број ____________________ који се води код ________________________ .  
Под исправно испостављеном фактуром подразумева се формално правна ваљаност у смислу одредаба 
одговарајућих одредаба Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. Гласник РС“ бр. 46/06 и 111/09) као и 
других прописа који уређују ову област. 
Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена 
исправа нећа бити прихваћена као основ за исплату по овом Уговору 
 

Члан 5 
Како се током трајања уговореног односа могу променити околности, уговорне стране су сагласне да у том 
случају не раскину овај уговор, већ да исти правично измене анексом који ће закључити у писменој форми. 

 
Члан 6 

 
За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 8 
Евентуалне спорове из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у Ужицу. 

 
Члан 9 

Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерака, од којих 2(два) примерка за Продавца, а 2(два) 
примерка за Купца. 
  
 
 
              ЗА   ПРОДАВЦА                                                                              ЗА   КУПЦА 
      директор 
 
_________________________                                                           ____________________ 
                                                                                                                                       Зорица Весовић 


