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ЈП „Топлификација“ Пожаревац 
Број: 
Датум:            2017.године 

 
УГОВОР  О  ПРОДАЈИ  КОРИСНОГ ОТПАДА 

 
Закључен између продавца: 
 1) ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр. 2, 
12000 Пожаревац, ПИБ: 101971396, МБ: 07351682, рачун 160-7537-66 
Банца Интеса кога заступа  директор Дејан Дачић, дипл. правник   (у 
даљем тексту: Продавац) и 
  
И купца: 
       2) ИМЕ  КУПЦА И АДРЕСА, ПИБ: XXXXXXXX, матични број: 
XXXXXXXX, кога заступа XXXXXXX  (у даљем тексту: Купац) 
 

Члан 1. 
 Продавац продаје купцу корисни отпад после спроведеног поступка 
продаје прикупљањем писмених понуда дана   ___________2017. године: 
- Отпадне челичне  цеви и цевни  елементи, демонтирани са разних 
локација процењене тежине 110 000кг. Индексни број 17 04 05. 

 
Члан 2. 

 Цена  према   понуди најповољнијег понуђача  износи: 
За челичне цеви и цевне елементе и остали отпад ......................_____ дин/кг 
Купац се обавезује да пре преузимања прве транше отпада уплати 
Продавцу износ у висини од 30% од укупно понуђеног износа у понуди. 

 
Члан 3. 

 Купац ће одвозити отпадни материјал у радно време и радним даном. 
Сваки товар ће се по преузимању мерити и копија извештаја мерења ће се 
достављати овлашћеном лицу продавца које ће присуствовати мерењу. 
         Укупан обрачун износа за плаћање ће се извести по окончању посла и 
одвожења укупне количине отпада а на основу стварно измерених 
количина. Плаћање ће се вршити после пријема фактуре у року од 3 (три) 
дана од дана пријема. 

 
Члан 4. 

Купац  се обавезује да сав отпадни материјал изнесе из магацинског 
простора продавца у року од 20 (двадесет)  радних дана рачунато од дана 
потписивања овог уговора. 

 
Члан 5. 

Купац ће за изношење отпадног материјала обезбедити сопствени превоз и 
утовар као и неопходну радну снагу.  
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Купац је дужан да лицима која ангажује као извршиоце обезбеди лична 
заштитна средства. 
Купац је дужан да о свом трошку и својим средствима изврши 
рашчишћавање терена – места складиштења отпада. 
 

Члан 6. 
 Купац је приликом потписивања овог уговора доставио једну бланко 
соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица купца и оверену 
службеним печатом купца. 
          Купац је такође доставио и менично овлашћење за корисника бланко 
соло менице као и копију захтева за регистрацију меница овереном од 
стране пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке 
Србије. 
          Меница за уредно и у року измирење уговорних обавеза траје 60 дана 
од дана отварања понуда. 
          Продавац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за 
измирење обавеза не измири обавезе по уговору. 
 

Члан 7. 
 
Купац се обавезује да приликом преузимања отпада попуни, потпише и 
овери печатом „Документ о кретању отпада“ у складу са Законом  о 
управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010 и 
14/2016.) и правилником и достави продавцу најкасније 10 дана од дана 
преузимања отпада. 
 

Члан 8. 
 За све што није изричито регулисано уговором, примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односима.  
 

Члан 9. 
 Евентуалне спорове из овог уговора решаваће  стварно надлежан суд 
у Пожаревцу. 
 

Члан 10. 
 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерака, 3 (три) за 
продавца, а 3 (три)  за купца. 
Саставни део уговора понуда заведена под бројем          од           2017. 
године.  
 
 
за  ПРОДАВЦА       за  КУПЦА 
 
 
______________             ____________________ 
 


