УГОВОР О ЗАЈМУ
правни извор
чл. 557-566. Закона о облигационим односима
закључен ____________ године између:
Привредног друштва _______ из __________, улица и број _____________,
матични број _________, ПИБ _________, рачун број ________________ код ______
______ банке, које заступа директор ____________ (у даљем тексту: зајмодавац) и
Привредног друштва _______ из _________, улица и број _____________,
матични број ________, ПИБ _________, рачун број _________________ код _____
______ банке, које заступа директор ____________ (у даљем тексту: зајмопримац)
Члан 1.
Зајмодавац даје на зајам, а зајмопримац прима ____ џакова цемента од по
____ кг, произвођача ____________.
Члан 2.
Робу из претходног члана уговора зајмодавац ће предати зајмопримцу у
року од ____ дана од закључења уговора у магацину зајмодавца који се налази у
_______________________.
Преглед и пријем робе уговорне стране ће извршити уз обострано
потписивање записника о примопредаји предмета зајма.
Зајмопримац је сагласан да по преузимању робе не може истицати
зајмодавцу приговоре на квалитет робе.
Члан 3.
Зајмопримац се обавезује да изврши превоз позајмљене робе до свог
градилишта, при чему сноси трошкове превоза.
Члан 4.
Зајмопримац се обавезује да зајмодавцу врати исту количину робе из члана
1. овог уговора, исте врсте, квалитета и од истог произвођача, у року од ____
месеца од закључења уговора.
Члан 5.
Зајмопримац је дужан да ____ дана пре доспећа рока из претходног члана
уговора обавести зајмодавца да је припремио за враћање исту количину позајмљене
робе, истог квалитета и произвођача.
Трошкове превоза робе при њеном враћању зајмодавцу сноси зајмопримац.

Члан 6.
Враћање позајмљене робе зајмопримац ће извршити франко магацин
зајмодавца.
При враћању зајма, уговорне стране ће сачинити записник о примопредаји
робе. Потписом обе уговорне стране на записнику биће потврђен идентитет
враћене робе у погледу количине, квалитета и произвођача.
Члан 7.
Ако зајмопримац не врати позајмљену робу у уговореном року, дужан је да
зајмодавцу плати уговорну казну у висини _______ динара за сваки дан закашњења
са враћањем зајма, у року од ____ дана од пријема обрачуна уговорне казне који му
испостави зајмодавац.
Члан 8.
Зајмопримац може одустати од овог уговора ако га зајмодавац не обавести
да су се стекли услови за предају предмета зајма у року од _____ дана од пријема
зајмопримчеве писмене опомене.
По преузимању позајмљене робе зајмопримац не може одустати од зајма.
Члан 9.
Овај уговор је за зајмопримца доброчин, без обавезе плаћања накнаде, што
је у духу дугогодишње успешне пословне сарадње уговорних страна.
Члан 10.
За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Евентуални спор из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у ______.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у ____ истоветна примерка, од којих ___ примерка за
зајмодавца, а ___ за зајмопримца.

за ЗАЈМОДАВЦА

за ЗАЈМОПРИМЦА

директор
__________________

директор
___________________
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