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Opći uvjeti za kupnju i dostavu drva 

poduzeća  
Papierholz Austria GmbH 

(Verzija 11/2020) 
Kupnja drva od strane društva sa ograničenom odgovornošću Papierholz Austria GmbH (u daljnjem tekstu „Kupac“) vrši se isključivo na osnovu ovih uvjeta. Ugovorni partner/i Kupca 
(u daljnjem tekstu „Prodavač“) izjavljuje/u izričito, da njegovi/njihovi uvjeti poslovanja nisu djelotvorni i važe kao isključeni, čak i ako kroz potvrdu ili u nekom drugom obliku upućuju 

na njegove/njihove uslove poslovanja. 
 
 

 
1. ODREĐIVANJE MJERE, KOLIČINE I  TEŽINE 
 

Između Prodavača i Kupca je dogovoreno da se za određivanje neto težine kod dostave oblog drva u vagonima uzme razlika između bruto težine koja je ustvrđena 
u postrojenjima Kupca i tara težine označene na vagonima. 
Za dostavu usitnjenog drva je mjerodavna tara težina koja je ustvrđena vaganjem u partnerskim postrojenjima Kupca i pohranjena u elektroničkom sustavu za 
preuzimanje drva (vagon uključujući kontejner). Ne vrši se vaganje praznog vagona. 
Za određivanje količine prema zapremini, drva moraju biti u cijelosti potkresana i složena. U slučaju nepravilnog slaganja Kupac zadržava pravo  preuzeti drva po 
težini sukladno prvoj rečenici. 

 
 

 
2. CIJENE, TEMELJ OBRAČUNA, PLAĆANJE 
 

Obračunska mjera je isključivo mjera koja se dobija premjeravanjem prilikom ulaska  u poduzeće Kupca, ako nije isključivo drugačije pismeno dogovoreno (npr. šumsko 
mjerenje). Isključivo ovi rezultati čine temelj za određivanje cijena i obračun i isključivo ovi rezultati će biti temelj za vršenje obračuna s Prodavačem. Kod prekoračenja 
roka dostave od strane Prodavača, Kupac ima pravo odrediti cijene jednostrano i primjereno ili se uzdržati od primanja dostave. Kupac ima pravo kod putem Prodavača 
prouzrokovanog zakašnjenja, bez odobrenja naknadnog roka, izvršiti kupovinu zbog pokrića dugova na teret Prodavača. Kod zakašnjenja isporuke Prodavača a kada 
je Kupac već uplatio akontaciju, Kupac ima pravo zaračunati kamate u visini od 9,2 posto preko osnovne stope kamata sukladno paragrafu 456. austrijskog Zakonika 
o poduzećima (UGB). Kao osiguranje za akontaciju i uplaćene rate, prelazi količina drva u istoj vrijednosti u vlasništvo Kupca, neovisno o tome u kakvom se stanju 
nalazi. Obračun za učinjene dostave i usluge vrši se putem odobravanja računu (Gutschrift), što znači da fakturiranje od strane Kupca vrijedi kao što je dogovoreno.  
Dostava drva čiji ulaz je između 29. decembra i 31. decembra iste godine preuzimaju se od strane dotičnih preduzeća i stavljaju na konsignaciono skladište.  
Sljedeće godine 3. radnog dana zalihe drveta koje se nalaze na konisnacionom skladištu prelaze na raspolaganje dotičnih poduzeća. 

 
 

 
3. VIŠA SILA 
 

Kod djelimičnog ili potpunog zaustavljanja postrojenja u poduzeću, osobito u mjestima Frantschach, Gratkorn und Pöls, koje je prouzrokovanao npr. kroz višu silu ili 
požar, neovisno o tome da li je rad u tom poduzeću na koje se odnosi postojeći kupoprodajni ugovor, bio djelimično ili potpunog zaustavljen, Kupac ima pravo povući 
ugovor odnosno dogovoriti kasniju dostavu. U slučaju štete prouzrokovane udarom vjetra, lomljenja pod težinom snijega ili drugih prirodnih katastrofa, kao i promjene 
u tržišnoj cijeni, Kupac ima pravo promijeniti kupovnu cijenu jednostrano i primjereno je prilagoditi tržišnoj cijeni. Drvo koje do tada nije pripremljeno naplaćuje se 
po novoj cijeni. 

 
 

 
4. DOZVOLE, DOKAZI 
 

Prodavač potvrđuje da je sukladno Uredbi VO (EU) 995/2010 i važećim zakonskim odredbama izvršio sječu drva te da ima pravo na ovu prodaju prema građanskom 
zakonu. 
Prodavač jamči, da drvo potječe iz ekološki održivog šumarstva te da drvo i kora nisu radioaktivno kontaminirani ili obrađeni sredstvima koja sadrže klor. 
Cjelokupna količina drva isporučuju se bez nečistoća (metali, plastične marke, koje se ne mogu prokuhavati, obloge protiv ljuštenja, plastične folije itd.). 
Prodavač jamči, da drvo potječe iz uporaba, koje su u skladu s važećim zakonskim odredbama. Po potrebi, mogu se priložiti nužna službena odobrenja. Podrijetlo drva 
navedeno je u ugovoru i može se, po potrebi i na zahtjev kupca, dokazati putem odgovarajućih dokumenata. Neovisne treće strane mogu identificirati i provjeriti cijeli 
lanac opskrbe. 
 

 
5. UTOVAR, PRIJEVOZ 
 

Prodavač treba na mjestu odvoza drvo tako složiti da se može nesmetano utovariti na kamione sa hidrauličnom dizalicom. Najmanja količina iznosi nekoliko utovarenih 
grabilica po mjestu utovara. Kod skladištenja drva neprikladnog za korišćenje dizalice Kupac ima pravo za troškove koji su nastali za utovar i odvoz teretiti Prodavača. 
  
Za sve štete nastale na vagonima i dodatnoj opremi (npr. konstrukcija i sl.) prilikom utovara odgovara utovarač i obvezuje se da će obeštetiti Kupca i preuzeti 
odgovornost u slučaju da Kupcu stignu potraživanja za takve štete. 
Utovarač i Prodavač treba da se pobrinu da se osigura prema prirodi vagona maksimalni utovar i korišćenje utovarnog prostora.  
Utovarač kao i Prodavač su obvezni osigurati pravilan utovar i prema propisima, osobito granice opterećenja (odnosno dozvoljeno osovinsko opterećenje) moraju biti 
u skladu s odgovarajućim vrstama vagona. 
Za sve štete i troškove koje proizlaze iz povrede gore navedenih potraživanja (npr. viši troškovi istovara, troškovi ležarine, troškovi za prazan teret) odgovorni su 
utovarač i Prodavač kao zajednički i solidarno odgovorni. 
 
Svi troškovi za korišćenje i / ili održavanje zemljišta, ulica, puteva i mostova, kao i putarina, sukladno zakonima o održavanju cesta i sl. koji su nastali prilikom dovoza, 
skladištenja i odvoza drva idu na teret Prodavača. 
Osim toga, primjenjuju se Odredbe Kupca za preuzimanje drva i dodatno, austrijska Odredba za sortiranje drva po kakvoći (Holzhandelsusancen) u važećoj verziji pri 
zaključenju ugovora. 

 
 

 
6. CERTIFICIRANJE 
 

Prodavač se obvezuje da će sudjelovati u sustavu certifikacije koja je označena u Ugovoru (FSC®, PEFCTM, ISO® i sl.), poštovati relevantne odredbe u mjerodavnoj verziji 
i njihovu primjenu  sukladno sa poslovnim mogućnostima. 
Prodavač garantira Kupcu ispravnu certifikaciju. Za kasniji opoziv certifikata ili slične okolnosti koje dovode do gubitka certifikata, odgovoran je Prodavač i dužan je 
da Kupcu direktno nadoknadi tim putem nastalu štetu, osobito izgubljenu dobit. Ovo vrijedi i u slučaju da Prodavač nije prouzročio i / ili  nije odgovoran za nedostatak 
certifikacije. Prodavaču ostaje nedirnuto pravo na regres protiv počinioca. 
Kupac ima pravo da izvrši inspekciju lokacija sam ili preko treće strane, a Prodavač ima da omogući kontroliranje. 
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7. INCOTERMS 
 

Međunarodni trgovinski termini - Incoterms 2010. godine vrijede kao dogovoreni i od njih se može odstupiti samo u pisanom obliku i na dogovor između Prodavača i 
Kupca. Oni se tumače na sljedeći način: 

 
  EXW  FCA  DAP  DAT  DDP 

 "ex works" "free carier" "Delivered at place" "delivered  
at terminal" "delivered duty paid" 

odgovara  
„od šumskog puta“ 

odnosno „neposječena 
drva“ 

„utovaren na vagon“ 
odnosno „od pile“  

„do granice“ odnosno „isporuka do 
određenog poduzeća“ 

„isporuka do određenog 
poduzeća ocarinjeno“ 

Naziv mjesta (nužno) nužno je navesti 
lokaciju robe 

nužno je navesti stanicu 
utovara 

nužno je navesti 
konkretni granični 
prijelaz, ali barem 
granicu (npr. H/A) 

nužno je navesti 
terminal, cilj 

poduzeće (npr. SAPPI 
Gratkorn) 

nužno je navesti mjesto 
odredbe, cilj poduzeće 
(npr. SAPPI Gratkorn) 

Točan naziv mjesta (molimo navedite)      

Troškove utovara snosi Kupac Prodavač Prodavač Prodavač Prodavač 

Troškove glavnog transportnog ugovora snosi Kupac Kupac Prodavač Prodavač Prodavač 
Troškove izvozne carine snosi Kupac Prodavač Prodavač Prodavač Prodavač 

Troškove uvozne carine snosi Kupac Kupac Kupac Kupac Prodavač 
Dokumente za prijevoz pruža Kupac Kupac Prodavač Prodavač Prodavač 
Dokaz o dostavi pruža  Kupac Prodavač Prodavač Prodavač Prodavač 

Troškove za daljnji prijevoz + istovar snosi Kupac Kupac Kupac Prodavač Prodavač 

Dokaz o izvozu pruža Kupac Prodavač Prodavač Prodavač Prodavač 
Troškove uvoza snosi Kupac Kupac Kupac Kupac Prodavač 

 
Osobiti dogovori:  
Odredbe ovih Općih uslova za kupnju i dostavu drva primjenjuju se i na dogovor Incoterms-klauzule EXW, FCA i DAP ako Prodavač ne dokaže težinu kroz zvanično 
željezničko vaganje ili određivanje mjere od strane državno ovlašćenih institucija i to u sljedećem razdoblju: EXW: kod stavljanja na raspolaganje; FCA: nakon utovara; 
DAP: kod predaje/pretovara. 

 
 

 
8. ZAŠTITA PODATAKA 
 

Ugovorne strane se obvezuju da će sve podatke dobijene u vezi s ovom pravnom radnjom tretirati kao strogo povjerljive i koristiti samo za dozvoljene svrhe,  prema 
Zakonu o zaštiti podataka iz 2000. godine u navedenoj verziji (DSG). To znači da ugovorne strane mogu koristiti dotične podatke samo za potrebe svojih klijenata, 
dobavljača, financijsko i materijalno knjigovodstvo i troškovno računovodstvo. Prijenos podataka trećim osobama je zabranjeno, kao i međuorganizacijsko upravljanje 
podacima, vidi Sustav mreže informacija prema paragrafima 4 Z 13 i 50 Zakona o zaštiti podataka („Informationsverbundsystem” im Sinne von §§ 4 Z 13 und 50 DSG), 
osim ako za to postoji izričiti pristanak. Nadalje treba osigurati, da se i ostali sudionici u izvršenju ugovora (npr. prijevoznici) ophode s podacima sukladno ovim 
Odredbama. 
Prodavač daje svoju izričitu suglasannost, da njegovi podaci i informacije koje postanu poznate u okviru postojećeg poslovnog odnosa, mogu biti pohranjene, obrađene 
i predane trećim osobama, osobito od Kupca naručenim uslužnim djelatnicima i to u svrhu prikupljanja podataka, pohranu i obradu, za interno istraživanje tržišta, 
računovodstvo, obradu plaćanja, kao i slanje informacija a za koje se pohranjuju, obrađuju i koriste nužni podaci (ime i adresa Prodavača; ulazni podaci drva kao što 
su oblik, kakvoća, dimenzije, količina). Ova suglasnost može se opozvati od strane Prodavača u bilo koje vrijeme. 

 
 

 
9. INTERPRETACIJA, SALVATORNA KLAUZULA, PISANI OBLIK 
 

Ovi Opći uvjeti za kupnju i dostavu drva  izrađeni su na više jezika. Ako interpretacija njemačke verzije ovih Općih uvjeta za kupnju i dostavu drva dovodi ili može 
dovesti do drugačijeg zaključka od istih Općih uvjeta za kupnju i dostavu drva napisanih na nekom drugom jeziku, u tom je slučaju mjerodavna samo njemačka verzija 
ovih Općih uvjeta za kupnju i dostavu drva. 
U slučaju velikih razlika između ovih Općih uvjeta za kupnju i dostavu drva s jedne strane i također dogovorenih Osobitih uvjeta za kupnju i dostavu drva Kupca s 
druge strane, mjerodavne su Odredbe dogovorenih Osobitih uvjeta za kupnju i dostavu drva. Opći uvjeti za kupnju i dostavu drva  Kupca služe u tom slučaju kao 
(moguća) interpretacijska pomoć. 

 
Ako je dogovoreno nekoliko Osobitih uvjeta za kupnju i dostavu drva Kupca (kupnja raznih drvnih sortimenata), mjerodavni su za svaki drvni sortiment koji je predmet 
ugovora za to odgovarajući Osobiti uvjeti za kupnju i dostavu drva. 
 
Ako je neka Odredba ovih Općih uvjeta za kupnju i dostavu drva ništena ili nedjelotvorna, valjanost ostalih Odredbi neće biti ugrožena. Ništene ili nedjelotvorne 
Odredbe se zamjenjuju u skladu i u svrhu ovih Općih uvjeta za kupnju i dostavu drva  mjerodavnim i djelotvornim Odredbama, koje su u pravnom smislu najbliže u 
svom ekonomskom djelovanju ništavnim ili nedjelotvornim Odredbama. Isto vrijedi i ako se otkrije mjesto u ugovoru za koje je potrebna nadopuna koja je značajna 
za izvršenje ugovora. 
 
Usmeni dogovori, koji inače odstupaju od ovih Općih uvjeta za kupnju i dostavu drva ili od sadržaja ugovora, nemaju pravno dejstvo. Izmjene i / ili dopune ovih Općih 
uvjeta za kupnju i dostavu drva moraju biti u pisanom obliku. 

 
 

 
10. PRAVNA VALJANOST 
 

Ovi Opći uvjeti za kupnju i dostavu drva  su mjerodavni za sve kupoprodajne ugovore između Kupca i Prodavača, koji budu sklopljeni nakon 31.03.2017. godine, kao i 
za sve ranije sklopljene postojeće kupoprodajne ugovore između Kupca i Prodavača, ukoliko je Kupac isključivo uputio Prodavača na primjenu ovih Općih uvjeta za 
kupnju i dostavu drva a Prodavač nije izričito prigovorio ovom odnosno osnovi odgovarajućeg ugovornog odnosa s Kupcem. 
 
Ovi Opći uvjeti za kupnju i dostavu drva su neograničeni odnosno za uporabu na neodređeno vrijeme kada se ugovornom odnosu ne postave kao temelj drugi Opći 
uvjeti za kupnju i dostavu drva Kupca sporazumno (izričito ili prećutno). 
 
Pod ovom točkom dogovorene Odredbe su mjerodavne i za Osobite uvjete za kupnju i dostavu drva Kupca. 

 
 

 
11. SUDSKA NADLEŽNOST, MJERODAVNO PRAVO 
 

Nadležnost za bilo kakve direktne ili indirektne sporovi koji nastanu iz ili zbog ugovornog odnosa između Prodavača i Kupca, gde je to dozvoljeno zakonom, (za 8010 
Graz (I. Okrug, središte grada) Austrija, pripada predmetno nadležnom sudu. Primjenjuje se austrijsko pravo pod isključenjem UN-ovog trgovinskog prava i pravila 
međunarodnog privatnog prava. 
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