
Уговор о контроли робе 

  

  

закључен __________ године, у _____________, између: 

 

1. Привредно друштво за производњу _______________________ производа 

______________, из _____________, ул. _____________ бр. (у даљем тексту: Наручилац 

контроле), које заступа _________________, и 

 

2. Института ___________________, из ______________, ул. __________ бр. (у даљем 

тексту: Вршилац контроле), који заступа ____________________ 

 

 

Предмет уговора 

Члан 1.  

Закључењем овог уговора, Вршилац контроле се обавезује да обави контролу робе из 

члана 2. уговора, а Наручилац контроле се обавезује да Вршиоцу контроле за извршену 

контролу исплати накнаду на начин и под условима утврђеним уговором. 

 

 

Предмет контроле 

Члан 2.  

Наручилац контроле поверава Вршиоцу контроле да изврши контролу идентитета, 

квалитета, као и функционалних и других техничких својстава серије зупчаника који се 

код Наручиоца контроле воде под шифром ______________. 

 

 

Обим и начин контроле 

Члан 3.  

Вршилац контроле ће контролу производа из члана 2. уговора извршити у обиму који је 

опредељен у члану 2. уговора, а ако то не буде довољно за издавање цертификата, 

контролу ће проширити у обиму који одговара природи предмета контроле. 

 

Вршилац контроле ће контролом обухватити читаву серију зупчаника, тако да није 

дозвољена контрола на прескок. 

 



Вршилац контроле је обавезан да контролу обави стручно и непристрасно, савесно и са 

најбољим знањем, применом најсавременијих техничких метода утврђивања квалитета 

производа из члана 2. уговора. 

 

 

Обавезе Вршиоца контроле 

Члан 4.  

Закључењем уговора Вршилац контроле преузима обавезу да: 

а) контролу која је предмет уговора изврши најкасније до __________ године; 

б) предмете контроле из члана 2. уговора, које му преда Наручилац контроле, чува и 

обезбеди од евентуалне замене до завршетка контроле, а најкасније до __________ 

године; 

в) Наручиоца контроле благовремено извештава о свим значајним околностима у 

току контроле производа из члана 2. уговора, као и о околностима од значаја за 

чување предмета контроле, а посебно о трошковима које има у поступку контроле и 

од којих зависи извршење обавезе Наручиоца контроле у вези са плаћањем накнаде 

за извршену контролу; 

г) по извршеној контроли Наручиоцу контроле изда цертификат о извршеној 

контроли, који обавезно садржи: податке о предмету контроле, начину спровођења 

контроле и налаз, односно стручно мишљење Вршиоца контроле. 

 

Уколико током поступка контроле Вршилац контроле утврди да предмети контроле 

имају недостатке, дужан је да утврди да ли исти могу уопште да се употребљавају, а ако 

могу, за колико је умањена њихова вредност. 

 

 

Поверавање контроле другом вршиоцу контроле 

Члан 5.  

Наручилац контроле је сагласан да Вршилац контроле може поједине фазе контроле 

производа из члана 2. уговора да повери другој организацији специјализованој за 

послове контроле квалитета. 

 

Вршилац контроле одговоран је Наручиоцу контроле за начин и обим контроле 

производа из члана 2. уговора која је поверена другом вршиоцу контроле. 

 

 

Права Вршиоца контроле 

Члан 6.  



Вршилац контроле има следећа права: 

а) право на накнаду за извршену контролу у износу од __________ (__________) 

динара, који ће Наручилац контроле исплатити Вршиоцу контроле у року од 8 (осам) 

дана од дана предаје цертификата о квалитету контролисаних производа; 

б) право на накнаду свих нужних и корисних трошкова које је Вршилац контроле 

имао током контроле производа из члана 2. уговора, а који су учињени за рачун 

Наручиоца контроле, о чему ће Вршилац контроле доставити Наручиоцу контроле 

посебну спецификацију уз фактуру за плаћање накнаде; 

в) право залоге на предметима контроле из члана 2. уговора, а у циљу обезбеђења 

наплате накнаде за извршену контролу, као и накнаде за нужне и корисне трошкове. 

 

 

Раскид уговора 

Члан 7.  

Наручилац контроле има право да раскине уговор све до момента док контрола није 

извршена. 

 

Захтев за раскид уговора Наручилац контроле дужан је да Вршиоцу контроле достави у 

писменом облику. 

 

У случају раскида уговора, Наручилац контроле је обавезан да Вршиоцу контроле: 

а) плати сразмеран део уговорене накнаде, у зависности од обима обављене 

контроле; 

б) плати учињене нужне и корисне трошкове, створене до раскида уговора; 

в) накнади штету коју је претрпео због једностраног раскида уговора. 

 

Обавезе Наручиоца контроле из ст. 3. тач. а) и б) овог члана доспевају осмог дана од 

дана уручења захтева за раскид уговора Вршиоцу контроле. 

 

Право Вршиоца контроле на накнаду штете проузроковане раскидом уговора од стране 

Наручиоца контроле и висина штете биће утврђени у посебном поступку, у роковима 

утврђеним Законом о облигационим односима. 

 

 

Завршне одредбе 

Члан 8.  

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, 

поред одредаба уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим 

односима. 



Члан 9.  

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који проистекну током примене 

уговора решавају споразумно, а ако то није могуће уговарају надлежност 

_________________ суда у _______________. 

Члан 10.  

Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих сваки потписани примерак 

представља оригинал. Свака уговорна страна задржава за своје потребе по 2 (два) 

примерка. 

 

  

  

За наручиоца контроле 

____________________ 
  

За вршиоца контроле 

____________________ 

  

  


