УГОВОР О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
(аутомобила)

закључен ____________ године између:
___________________________________ из _____________, улица и број ________________,
ЈМБГ_________________ (у даљем тексту: продавац) и
___________________________________ из _____________, улица и број ________________,
ЈМБГ_________________ (у даљем тексту: купац)
Члан 1.
Предмет продаје је коришћени аутомобил у својини продавца.
Аутомобил који је предмет овог уговора идентификује се помоћу следећих карактеристика:
марка _______________, тип ___________, година производње ______, прва регистрација
_______, број мотора ______________, број шасије ____________________, пређени број километара ______, посебна опрема __________________________________, регистрован до
________, осигуран до _______.
Члан 2.
За аутомобил описан у члану 1. овог уговора продавац и купац уговарају цену од
_____________ динара.
Уговорену цену купац ће платити продавцу у целини приликом преузимања предметног
аутомобила.
Продавац признаје да му је купац приликом закључења овог уговора платио аванс у висини
___ % од уговорене цене аутомобила, што износи ________ динара.
Члан 3.
Продавац и купац су се договорили да се примопредаја предметног аутомобила изврши дана ___________ у ____ часова.
Купац потврђује да га је продавац упознао са техничким и осталим карактеристикама предметног аутомобила.
Члан 4.
Саобраћајну дозволу, полису осигурања и остала документа продавац ће предати купцу
приликом примопредаје возила.
Члан 5.
Порез на пренос апсолутних права сноси продавац.
Трошкове преноса возила сноси купац.
Члан 6.
Купац се обавезује да у року од ____ дана од извршене примопредаје предузме потребне
радње за пренос предметног аутомобила на своје име.

Члан 7.
Својина на предметном аутомобилу прелази на купца у моменту извршене примопредаје
возила, по претходно исплаћеној цени.
У моменту предаје возила ризик случајне пропасти или оштећења предметног аутомобила
прелази на купца.

Члан 8.
Продавац продаје возило купцу у виђеном стању, што искључује продавчеву одговорност
за очигледне материјалне недостатке предметног аутомобила.
Продавац гарантује купцу да предметни аутомобил није под залогом, нити другим теретом.
Трећа лица не полажу никаква стварна нити тражбена права на предмету овог уговора, нити
на истом постоје други правни недостаци.
Члан 9.
Уколико једна страна не испуни своју обавезу у уговореном року, друга уговорна страна
има право једностраног раскида овог уговора.
Члан 10.
За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Општих узанси за промет робом, Закона о заштити потрошача и других позитивних прописа.
Члан 11.
Евентуални спор из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у _______.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у ___ истоветна примерка, ___ за продавца, а ___ за купца.

ПРОДАВАЦ
__________________

КУПАЦ
________________

