
У Г О В О Р  
 О КУПОПРОДАЈИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА 

ПРОДАВАЦ: _________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

КУПАЦ: _____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

Члан 1. 

ПРОДАВАЦ продаје КУПЦУ моторно возило следећих својстава и обележја 

ВРСТА: ________________________________________ БРОЈ ШАСИЈЕ: ________________________________ 

МАРКА: _______________________________________ ДОПУШТЕНА НОСИВОСТ: _______________________ 

ТИП: __________________________________________ БРОЈ СЕДИШТА: ______________________________ 

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ: __________________________ БОЈА КАРОСЕРИЈЕ: ___________________________ 

РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА __________________ cm3 ОЗНАКА РЕГ.ПОДРУЧЈА: ______________________ 

СНАГА МОТОРА: ___________________________ kw(KS) И РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: ________________________ 

БРОЈ МОТОРА: __________________________________ 

Члан 2. 

ПРОДАВАЦ се обавезује да моторно возило са припадајућим исправама преда КУПЦУ у државину и пренесе 

му право својине на њему, на дан исплате купопродајне цене возила. 

Члан 3. 

КУПАЦ купује од продавца моторно возило које је предмет овог уговора по виђењу у нађеном стању.  

КУПАЦ се обавезује да исплати ПРОДАВЦУ купопродајну цену моторног возила у износу од динара 

______________ (словима: ___________________________________________________) на дан преузимања 

моторног возила од продавца.  

Члан 4. 

Својина прелази на Купца када исплати купопродајну цену из члана 3. овог уговора. 

Члан 5. 

ПРОДАВАЦ одговара ако на продатом возилу постоји неко право трећег лица које искључује, умањује или 

ограничава купчево право.  

Члан 6. 

Све трошкове, таксе и порез на пренос апсолутних права у вези закључења овог Уговора сноси: 

- ПРОДАВАЦ˟ - КУПАЦ˟ - СНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПО ПОЛОВИНУ ИЗНОСА˟

˟непотребно прецртати 



Члан 7. 

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

Član 8. 

Евентуални спорови из овог Уговора решаваће се споразумно, а у случају да то није могуће решаваће суд 

надлежан према месту пребивалишта – седишта ПРОДАВЦА.  

Član 9. 

Овај уговор је сачињен у пет једнаких примерака, од којих се по један налази код: ПРОДАВЦА, КУПЦА, јавног 

бележника, надлежног пореског органа и органа за послове саобраћаја.  

У ______________________, дана _____________ 20______ године 

ПРОДАВАЦ,  КУПАЦ,  

Име и презиме: _________________________________ Име и презиме: _____________________________ 

ЈМБГ: __________________________________________ ЈМБГ: ___________________________________ 

Адреса: ________________________________________   Адреса: _________________________________ 

Бр. лк/МУП: ____________________________________    Бр лк/МУП: ______________________________ 
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