
На основу одредаба Закона о облигационим односима, између: 
 
1. Предузећа ________________________________________________________ (назив и седиште), 
(у даљем тексту: Продавац), кога заступа ________________________________________________ 
с једне стране, и 
2. Предузећа - стране фирме ___________________________________________ (назив и седиште), 
(у даљем тексту: Купац), коју заступа ________________________________________ с друге 
стране, закључује се: 
 
 

УГОВОР О КУПОВИНИ ИНВЕСТИЦИОНЕ ОПРЕМЕ 
 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 
Предмет уговора је куповина и испорука и монтажа инвестиционе опреме за инвестициони објекат 
Фабрика ______________________________________________________________, и то: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
(навести детаљно количину и врсту опреме). 
Члан 2. 
Уколико Купац одлучи да купи додатне количине уговорене опреме у року од шест месеци након 
ступања на снагу овог уговора, Продавац је обавезан да исту испоручи под условима који су 
наведени у овом уговору. 
Члан 3. 
Продавац се обавезује да изврши следеће испоруке и радове, и то: 
- испоруку опреме, вођење монтаже и одговорност за исте, 
- пуштање у рад и контролу, и 
- контролу над пробним радом. 
Члан 4. 
Обим испоруке се може видети из прилога уз овај уговор у коме су све испоруке тачно 
специфициране и подељене на месечне и крајње испоруке. 
 

Услови плаћања 
Члан 5. 
Укупна вредност уговорене опреме износи ______________________ CIF ___________________ 
(назив града), осигурано, укључујући паковање за камионски транспорт, у складу са правилима 
INCOTERMS 1990 (2000). 
Цене су фиксне и не могу се мењати или исправљати током важења овог уговора. 
Члан 6. 
Плаћање уговорене цене вршиће Купац код прворазредне банке у ____________________________, 
путем неопозивог, дељивог документарног акредитива. Акредитив ће бити отворен на укупну 
уговорену вредност, а најкасније 30 дана по потписивању уговора, са важношћу до крајњег рока 
испоруке и наплатом ________ дана касније. 
Члан 7. 
Акредитив ће бити наплатив уз подношење следећих отпремних докумената: 
1) фактуре у ________ копија; 
2) листе паковања са копијама; 
3) фабричког атеста; 
4) копије товарног листа; 
5) копије телефакса послатих Купцу у којима Продавац обавештава о извршеној отпреми робе, уз 
навођење података о датуму отпреме, броју колета, бруто тежини, вредности пошиљке и позиционог 
броја транспортера, и 
6) полисе осигурања која покрива све ризике. 
 

Испорука и трошкови 
Члан 8. 
Рокови испоруке: 
1) За документацију 
Цртежи и документација који су потребни за добијање дозволе за уградњу од стране власти ће се 
испоручити у ______ примерака, најкасније два месеца пре почетка монтаже. 
2) За опрему 
Опрема која је предмет овог уговора испоручиће се комплетно најкасније до дана _______________ 
године. 



Продавац има право да испоручи материјал и раније, а Купац мора сходно томе да обезбеди пријем 
и складишни простор. 
3) Који се односе и на монтажу и уградњу 
Грађевинске цртеже који су неопходни за монтажу и уградњу опреме, као и све податке који су 
везани са испоруком, Купац мора да стави на располагање Продавцу у року од _____________ 
месеци. 
Почетак монтаже је _______________ године, а завршетак монтаже ____________________ године. 
Пуштање у рад, пробни рад и технички пријем: до ___________________________ године. 
Члан 9. 
Трошкови за добијање потребних докумената за извоз - увоз падају на терет Продавца, као и 
трошкови превоза и осигурања у транспорту од фабрике Продавца до града ____________________, 
али у складу са одредбама CIF града. 
Члан 10. 
Трошкови у вези са акредитивом, падају на терет сваке стране у њеној земљи. 
Трошкови евентуалних продужења акредитива, падају на терет стране која је закашњење 
проузроковала. 
Члан 11. 
Уређаји ће бити упаковани од стране Продавца у амбалажи и на начин који је прописан за 
одговарајући превоз врсте опреме, који мора опрему да заштити од делимичног или потпуног 
губитка или оштећења или датим условима уговора, транспорта, претовара и ускладиштења. 
Резервни делови и друга роба која се пакује у посебним сандуцима, мора да је јасно обележена. 
Продавац ће у свако колето ставити једну копију паковане листе. 
На сваком колету треба читко да буду уписани следећи подаци: број уговора, број колета, прималац, 
бруто и нето тежина и цертификат. 
 

Обавезе Продавца 
Члан 12. 
Продавац је обавезан: 
- да испоручи све машине и опрему као и да их монтира и пусти у пробни погон. Сва опрема има да 
покаже добар квалитет и да одговара општем нивоу квалитета у бранши; 
- да пошаље Купцу све потребне фабричке атесте који су неопходни сходно постојећим прописима у 
држави ______________________________________; 
- да Купцу достави податке у вези вредности робе благовремено, тако да Купац добије на времену 
да закључи неопходно осигурање; 
- да испоручи све димензионе и монтажне цртеже потребне за монтажу, као и упутство за монтажу 
на ___________________________________ језику; 
- да Купцу достави следећу документацију на _______________________________ језику; 
- упутство за руковање; 
- упутство за одржавање; 
- каталог резервних делова; 
- електричне шеме; 
- цртеже и упутство у циљу сервисирања; 
- а пре испоруке опреме из фабрике изврши сва потребна испитивања и мерења на свим уговорним 
уређајима и опреми и да са сваким уређајем достави Купцу, заједно са фабричким атестом и 
резултате испитивања, као и протоколе о извршеном мерењу; 
- да најкасније ___________ дана пре почетка преузимања уређаја и опреме, обавести Купца о 
спремности опреме за пуштање у пробни рад. 
 

Обавезе Купца 
Члан 13. 
Купац је обавезан: 
- да обави потребне грађевинске радове и њихово финансирање који су неопходни за монтажу 
опреме и пуштање у рад: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
(навести све грађевинске радове); 
- да испоручену опрему транспортује до места за монтажу, сходно налогу главног монтера Продавца; 
- да обезбеди довод струје из струјне мреже до места одређеног од стране Продавца, као и да 
укључи нултни вод, земљин вод и главни шалтер за сваку машину, сходно важећим прописима о 
сигурности пре почетка монтаже; 



- да обезбеди да хала и инсталације буду изведене према важећим прописима сходно цртежима који 
су му предати; 
- да стави на располагање Продавцу затворени простор у непосредној близини места радова, за 
смештај робе, монтажног алата и радне одеће, који треба да одговара уобичајеним одредбама 
бранше; 
- да изврши званично пријављивање и прибављање свих дозвола и сноси све таксе које су у вези са 
тим, и 
- да сноси све трошкове око пријема радова и пуштања у пробни погон опреме, као и пробне 
производње. 
 

Гаранција 
Члан 14. 
Продавац преузима потпуну одговорност и гаранцију за све производе које ће испоручити у периоду 
од 12 месеци после монтаже, а под следећим условима: 
а) да одговара за све неисправности када квалитет не одговара уговореном; 
б) да замени или поправи бесплатно све делове који су неупотребљиви или који су били обележени 
као оштећени, у року од 12 месеци од преношења ризика, без обзира на време колико је уређај 
радио. Уколико се врши замена неисправне робе иста се базира на CIF одредишно место Купца. Ако 
се установи неправилност робе, одмах се писмено обавештава Продавац. Неисправни уређаји ће 
бити послати у место које одреди Продавац. 
в) Обавезе за отклањање квара не односе се на природно рабаћење (амортизацију). 
г) Продавац не одговара за грешке настале после преношења ризика, и то услед нестручног и 
непажљивог руковања, преоптерећења, неприкладних услова за рад, неодговарајућих хемијских, 
електрохемијских или електричних утицаја, и сл. 
д) Нестручна замена или поправка коју изврши сам Купац или треће лице, ослобађа Продавца 
гаранције. То се, пре свега, односи на делове _____________________________________________, 
које Продавац монтира и уређаје, а уколико се исти одстране. 
ђ) Продавац је обавезан да изврши поправке и да обезбеди резервне делове у истом временском 
раздобљу колико износи снабдевање основном опремом али само до краја периода гаранције дате за 
основну опрему. 
 

Сервис и резервни делови 
Члан 15. 
Продавац обезбеђује сервисирање опреме. Овлашћени сервисер по овом уговору је 
____________________________________ у __________________________________________ и 
само ако на складишту сервисера нема делова, у том случају Продавац ће исте испоручити из 
фабрике у _______________________________________________________________. 
Члан 16. 
Продавац се обавезује да ће испоручити на бази посебне наруџбине Купца, све резервне делове и 
саставне склопове за уређаје који су предмет овога уговора, у року од ________ година, рачунајући 
од датума задње испоруке по овом уговору, по одговарајућим ценама на светском тржишту, односно 
званичним извозним ценама Продавца. Ако Продавац намерава да обустави производњу уређаја који 
су предмет овог уговора, а тиме и производњу резервних делова, исти је обавезан да о томе 
најкасније годину дана пре обуставе производње обавести Купца. 
 

Монтажа 
Члан 17. 
Монтажни радови се изводе сепаратно, сходно детаљном писменом програму монтаже, који 
састављају и одобравају Купац и Продавац. Из овог програма морају да се виде сви подаци који су 
повезани са монтажом. 
Члан 18. 
Продавац се обавезује да изврши о свом трошку, у својој фабрици, обуку стручњака Купца за 
руковање, одржавање и евентуалне оправке опреме и уређаја предвиђених овим уговором. 
Обука би се реализовала непрекидно за ______ радника, у трајању од _______ радних дана. Обука 
стручњака треба да буде завршена пре прве испоруке уређаја. Исти људи би присуствовали 
пријемним испитивањима робе предвиђене за испоруку. 
Члан 19. 
Продавац је дужан да у року од месец дана по ступању Уговора на снагу, изради и достави Купцу 
план програма обуке. Купац је обавезан да план обуке са продавцем усагласи и евентуално своје 
захтеве за измену или допуну плана унесе у план. Овако усаглашен план обуке је саставни део овог 
Уговора. 
Члан 20. 
Трошкови пута стручњака Купца иду на његов терет, док трошкови боравка и обуке у фабрици 
Продавца, падају на терет Продавца. 



 
Пробни рад и предаја 

Члан 21. 
Након завршетка монтаже Продавац ће писмено позвати Купца одређеног датума ради предаје и 
пуштања постројења у пробни рад. Предаја се врши у уговореном року уз присуство заступника 
Продавца. О овој предаји саставиће се протокол. 
Члан 22. 
Уколико постројење приликом пуштања у рад или предаје не одговара уговору или постојећим 
прописима, Продавац је обавезан да што је могуће брже отклони недостатке о сопственом трошку. 
Члан 23. 
Трошкови који произлазе из пробног рада, предаје постројења, из уговорених клаузула, као и 
трошкови органа или заступника контролних власти, падају на терет Купца. 
 

Квалитет уређаја и потпуност 
Члан 24. 
Инвестициона опрема предвиђена овим уговором мора да буде сасвим нова, неупотребљавана, из 
текуће производње Продавца, од најбољег квалитета и мора да одговара техничким захтевима и 
намени за коју је одређена. 
Члан 25. 
У случају да се код преузимања, монтаже или пуштања постројења у рад, утврди да недостају 
поједини делови опреме, односно да су испоручени у неодговарајућој количини и квалитету и да 
нису посебно искључени из обима испоруке, Продавац је обавезан да делове који недостају 
бесплатно испоручи FEO - градилиште Купца, при чему он преузима плаћање свих трошкова, 
укључујући и увозну царину. 
Члан 26. 
Продавац гарантује за тачност техничке документације и уколико се утврди да техничка 
документација није тачна и да је тиме Купцу причињена штета, Продавац је обавезан да плати 
директну штету. 
Члан 27. 
Продавац се обавезује да ће вршити модификацију на уређајима и уграђеним деловима, само уз 
претходно одобрење Купца. 
Члан 28. 
Продавац се обавезује да за све извршене измене бесплатно достави Купцу одговарајућу 
документацију. 
 

Прелаз ризика и закашњење 
Члан 29. 
Испоруком инвестиционе опреме RSO - фабрика Купца, ризик прелази од Продавца на Купца - од 
часа када је роба и опрема стигла Купцу, уз услов да Продавац писмено обавести Купца на Уговором 
предвиђени начин. 
Продавчево обавештење мора доћи правовремено, како би се омогућило Купцу да предузме мере 
које су потребне при преузимању и испоруци. 
Члан 30. 
Ако Продавац не изврши испоруку уговорених уређаја у року утврђеном овим уговором, исти је 
обавезан да због закашњења плати Купцу уговорену казну у висини ________ % од уговорене цене. 
За закашњење у испоруци техничке документације без које се уређаји и њихови делови не могу 
користити, Продавац ће уговорну казну платити на вредност уређаја на који се техничка 
документација односи у износу __________ % од уговорене цене. 
Члан 31. 
У случају више силе, уговорни партнери се сасвим или делимично ослобађају својих уговорних 
обавеза. 
Под вишом силом у смислу ових уговора, уговорни партнери подразумевају следеће: поплаву, пожар 
и друге природне катастрофе, рат, ратну блокаду и мобилизацију. 
Уговорни партнер који у претходно наведеном року не изврши своју обавезу јављања, губи право да 
му се призна виша сила и дужан је да другом уговорном партнеру надокнади насталу штету због 
непријављивања или неблаговремене пријаве. 
У случају доказног трајања више силе, продужавају се рокови испуњења уговорних обавеза, 
саобразно одговарајућем трајању догађаја и његових последица, али највише ___________ дана. 
Ако дејство више силе траје дуже од ____________ дана, уговорни партнер који није погођен вишом 
силом ће одобрити уговорном партнеру погођеном вишом силом један прикладни рок за испуњење 
уговорних обавеза. 
Уколико уговорни партнер погођен вишом силом није у могућности да у оквиру накнадног рока 
испуни своје обавезе, други уговорни партнер има право да одустане од Уговора. 
 



Ревизија цена 
Члан 32. 
Ако би дошло до било каквих измена у ценама односног материјала или исплата за време извршења 
Уговора, уговорне цене биће подложне променама, под следећим условима: 
___________________________________________________________________________________. 
 

Арбитража 
Члан 33. 
Уговорни партнери ће све спорове које настану из овог уговора регулисати међусобним споразумом. 
Ако неки спор не буде решен на претходно наведени начин, уговорне стране су сагласне да се 
спорови реше пред уговореном арбитражом. 
Арбитражни суд ће водити поступак, сходно својим правилима. Материјално право за решавање 
спора су женевски Општи услови, и то Општи услови ______________________ бр. _____________. 
Одлука арбитражног суда је коначна и обавезна за оба уговорна партнера. 
 

Остале одредбе 
Члан 34. 
Измене и допуне Уговора и његових прилога важе само уз услов да су уговорени писменим путем, уз 
узајамну сагласност оба партнера. 
Члан 35. 
Сви трговачки изрази у овом уговору тумачиће се према одредбама 
___________________________________________________________________________________. 
Члан 36. 
Сви прилози уз овај уговор су његови саставни делови, и то: 
- Анекс 1 - спецификације опреме и испоруке; 
- Анекс 2 - спецификација динамике и испоруке и монтаже; 
- Анекс 3 - спецификација резервних делова који су одобрени као робни рабат (или који ће бити 
увезени по захтеву Купца); 
- Анекс 4 - програм обуке и квалитативни пријем. 
 

Ступање уговора на снагу 
Члан 37. 
Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране и када буде уписан у Регистар који 
се води код надлежног државног органа. 
Овај уговор је сачињен у _____________ истоветних примерака, од којих по __________ на 
____________________ језику и _________________ на српском језику. 
Члан 38. 
Уговорне стране су заједнички израдиле текстове Уговора и гарантују да је текст Уговора на 
___________________ језику истоветан са текстом Уговора на српском језику и да они чине 
интегралну целину. 
Члан 39. 
Свака страна задржава по __________ примерка Уговора, од којих по ___________ примерка на 
___________________________ језику и по _________ примерка на српском језику. 
 
 
 
КУПАЦ                                                                                                                               ПРОДАВАЦ 
(инвеститор)                                                                                                             (испоручилац) 
 
 
__________________________________                                    ______________________________ 
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