УГОВОР
О ПРОДАЈИ И КУПОВИНИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
КОЈИ ЗАКЉУЧУЈУ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНОМ О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

ПРОДАВАЦ: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
КУПАЦ: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
I
ПРОДАВАЦ продаје КУПЦУ моторно возило следећих својстава и обележја

Putniko vozilo
ВРСТА: ________________________________________

БРОЈ ШАСИЈЕ: ________________________________________

Renault
МАРКА: _______________________________________

ДОПУШТЕНА НОСИВОСТ: _______________________________

Kadjar
ТИП: __________________________________________

5 sedišta
БРОЈ СЕДИШТА: _______________________________________

2019
ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ: __________________________

Crvena
БОЈА КАРОСЕРИЈЕ: _____________________________________

1333
РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА __________________
cm3

ОЗНАКА РЕГ.ПОДРУЧЈА: _________________________________

103/140
СНАГА МОТОРА: ___________________________
kw(KS)

И РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: __________________________________

БРОЈ МОТОРА: __________________________________
ПРОДАВАЦ се обавезује да моторно возило са одговарајућим исправама преда КУПЦУ у државину и пренесе му
право располагања, односно право својине, на дан исплате продајне цене.
II
КУПАЦ купује од продавца моторно возило које је предмет овог уговора по виђењу у нађеном стању.
24.070 €
КУПАЦ се обавезује да исплати ПРОДАВЦУ продајну цену моторног возила у износу од динара _______________________
(словима: ___________________________________________________) на дан преузимања моторног возила од продавца.
III
До предаје моторног возила купцу ризик случајне пропасти или штећења моторног возила сноси ПРОДАВАЦ, а са
предајом возила ризик прелази на КУПЦА. ПРОДАВАЦ одговара ако на продатом возилу постоји неко право трећег лица
који исклјучује, умањује или ограничава купчево право.
IV
1.

На основу чл. 25 Закона о порезима на имовину (С. Гласник РС бр. 26/01, 45/02, СУС 80/02, др. Закон 135/04,
61/07, 5/09 и 101/10) обвезник пореза на пренос апсолутних права је ПРОДАВАЦ, односно ПРЕНОСИЛАЦ
ПРАВА;

2.

3.

На основу чл 42. став 1 и Закона о порезима на имовину (С. Гласник РС бр. 26/01, 45/02, СУС 80/02, др. Закон
135/04, 61/07, 5/09 и 101/10) лице на које се преноси апсолутно право – КУПАЦ јемчи за плаћање пореза на
пренос апсолутних права;
Све трошкове, таксе и порез на пренос апсолутних права у вези закључења овог Уговора сноси:

-

ПРОДАВАЦ˟

-

КУПАЦ˟

-

СНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПО ПОЛОВИНУ ИЗНОСА˟

˟непотребно прецртати
V
За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
VI
Евентуални спорови из овог Уговора решаваће се споразумно, а у случају да то није могуће решаваће суд
надлежан према месту пребивалишта – седишта ПРОДАВЦА.
VII
Овај уговор је сачињен у пет једнаких примерака, од којих се по један налази код: ПРОДАВЦА, КУПЦА, суда овере
Уговора, надлежног пореског органа и органа за послове саобраћаја.
У ______________________, дана _____________ 20______ године

ПРОДАВАЦ,

КУПАЦ,

Име/Назива: ____________________________________

Име/назив: _______________________________________

ЈМБГ: __________________________________________

ЈМБГ: ____________________________________________

Адреса: ________________________________________

Адреса: __________________________________________

Бр. лк/МУП: ____________________________________

Бр лк/МУП: _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Надлежни суд – простор за оверу

_________________________________________________________________________________________________________
Надлежни порески орган – простор за обрачун и задужење порезом

