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Уговор о комисионој продаји робе
Закључен дана .................... године у ........................................ између:
1. ИНФО ТЕЛЕНЕТ ГРОУП, Београд, ПИБ 105033583, Матични број: 60712441, коју заступа
Дарко Милошевић (даље: Комисионар)
и
2. ......................................................... ПИБ
заступа ................................ (даље: Комитент).

.................,

Матични

број:

.................,

коју

Члан 1
Комисионар се обавезује да Комитенту испоручује сваког месеца сопствену робу и то: сувенире
(предмете од керамике, дрвета, слике итд) у количини од ............. (навести количину робе), односно у
вредности од ................. динара, а према спецификацији која је саставни део овог уговора.
Члан 2
Комитент се обавезује да наведену робу, из члана 1 овог уговора, продаје на унутрашњем тржишту, а
по средњим тржишним ценама које буду важиле у месту испоруке.
Члан 3
Комисионар се обавезује да Комитенту плаћа провизију у износу од ....... % од остварене продаје цене,
стим што ће Комитент одбијати износ од сваке наплаћене фактуре.
Члан 4
Комисионар је овлашћен да преко одрећеног службеника врши увид у пословање Комитента у вези са
робом Комисионара, а у присуству одрећеног представника Комитента.
Члан 5
Комитент се ибавезује да најкасније до краја месеца/месечно текуће године поднесе Комитенту
обрачун продате робе и примљених износа по фактурама.
Члан 6
Споразумом Комисионара и Комитента овај уговор се може једноставно раскинути с отказним роком
од месец дана, с тим што се раскид уговора може извршити у свако доба.
Члан 7
За све што није предвићено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.У случају спора по овом уговору надлежан је суд у Београду.
Овај уговор је састављен у 2 истоветна примерка, од којих свака уговорена страна задржава по један
примерак.
КОМИСИОНАР

КОМИТЕНТ

..........................
Инфо Теленет Гроуп
Београд

.............................
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