
Уговор о дистрибуцији 

 

Закључен дана __________ године, у ____________, између: 

 

1. Привредног друштва __________________________, из __________________, са 

седиштем у ________________, матични број ____________, ПИБ ________, текући 

рачун ____________, које заступа директор __________________, ЈМБГ _____________  

(у даљем тексту: Снабдевач), с једне стране, и 

 

2. Привредног друштва __________________________, из __________________, са 

седиштем у ________________, матични број _____________, ПИБ _________, текући 

рачун ____________ које заступа директор __________________, ЈМБГ 

________________ (у даљем тексту: Дистрибутер), с друге стране. 

 

 

Предмет уговора 

Члан 1.  

Уговором о дистрибуцији (у даљем тексту: Уговор) овлашћује се Дистрибутер да 

купује робу ___________________ (навести марку, тип, квалитет, количину, др.) од 

Снабдевача, наведену у листи која представља Анекс 1. Уговора, као њен купац и даљи 

дистрибутер за територију _____________________ (у даљем тексту: територија). 

Члан 2.  

Купопродаја робе између Снабдевача и Дистрибутера обављаће се на основу 

појединачних купопродајних уговора, склопљених у складу са Општим условима за 

закључење купопродајних уговора између Снабдевача и Дистрибутера, који чине Анекс 

2. Уговора. 

 

Обавезе Дистрибутера 

Члан 3.  

Дистрибутер се обавезује да ће у свему штитити пословне интересе Снабдевача и 

поштовати његове налоге и услове пословања, као и да ће на повереној му територији 

___________ повећати обим продаје робе Снабдевача и побољшати његов реноме. 

Члан 4.  

Дистрибутер се обавезује да ће рекламирати робу у име Снабдевача на свој трошак, у 

складу са условима њеног рекламирања, који чине Анекс 3. уговора. 

Члан 5.  



Дистрибутер се обавезује да робу Снабдевача продаје купцима у специјализованим 

продајним објектима који испуњавају одређене услове у погледу техничке и друге 

опремљености, да продају робе врше специјално обучени продавци, да купци имају 

обезбеђен сервис, итд. Услови утврђени од Снабдевача, чине Анекс 4. Уговора. 

Члан 6.  

Уговорне обавезе које је преузео Дистрибутер по основу уговора закључених с даљим 

дистрибутерима супротно овом уговору и анексима, немају никаквог дејства према 

Снабдевачу. 

Члан 7.  

Дистрибутер се обавезује да у периоду од _________ месеци купи робу Снабдевача у 

минималном износу од __________________________________ (навести износ у новцу 

или количину робе). 

Члан 8.  

Дистрибутер се обавезује да асортиман робе која је предмет уговора купује искључиво 

од Снабдевача. 

Члан 9.  

Дистрибутер се обавезује да за време трајања уговора неће угрожавати интересе 

Снабдевача и да неће непосредно или посредно успостављати пословну сарадњу с 

конкурентима Снабдевача нити куповати робу од њих. 

Члан 10.  

Дистрибутер се обавезује да за време и после престанка трајања Уговора, неће ометати 

Снабдевача у продаји његове робе на територији _________________ која је предмет 

Уговора. 

 

Обавезе Снабдевача 

Члан 11.  

Снабдевач се обавезује да ће Дистрибутеру редовно у примереним роковима 

испоручивати уговорене минималне количине робе по овом уговору и анексима овог 

уговора, а све поручене количине преко минимално уговорене, у границама својих 

могућности. 

Члан 12.  

Снабдевач се обавезује да ће помагати Дистрибутера у његовим напорима да поспеши 

продају робе Снабдевача на повереној му територији __________________, а нарочито 

да ће Дистрибутера редовно снабдевати пропагандним материјалом, каталозима, 

проспектима, узорцима робе и сл. 

Члан 13.  



Снабдевач се обавезује да ће Дистрибутеру омогућити да у промету користи робне 

марке, трговачке жигове, логотипе, знакове разликовања и друга права на којима 

поседује интелектуалну својину, а која су Дистрибутеру потребна да би успешно 

продавао робу Снабдевача на повереној територији. 

Члан 14.  

Снабдевач се обавезује да ће Дистрибутеру пружити све информације неопходне за 

успешну продају његове робе, а нарочито да ће Дистрибутера снабдети пратећом 

техничком и продајном документацијом. 

 

Важење и престанак Уговора 

Члан 15.  

Уговор ступа на снагу на дан _________, с роком важења од __________ година.  

Важење Уговора се аутоматски обнавља с новим роком важења од ________ дана, 

уколико једна од уговорних страна изричито не откаже Уговор, писмом упућеним 

другој уговорној страни, најкасније ________ месеца пре истека рока важења Уговора. 

Члан 16.  

Независно од одредаба претходног члана Уговора, свака уговорна страна може 

једнострано раскинути Уговор, уколико друга уговорна страна без оправданих разлога 

не извршава преузете уговорне обавезе. 

У погледу начина раскида Уговора једностраним путем, меродавне су одредбе члана 

15. ст. 2. Уговора. 

 

Начин решавања спорова и меродавно право 

Члан 17.  

Уговорне стране ће настојати да све спорове који проистекну из Уговора реше 

споразумно. 

Уколико спор није могуће решити споразумно, уговорне стране су сагласне да 

решавање спора повере _________________________________________ (навести назив 

и седиште арбитраже или суда). 

Члан 18.  

За Уговор је меродавно материјално право ______________________ (навести земљу 

избора). 

Члан 19.  

Уговор је сачињен у ______ истоветних примерака, од којих по ______ примерка 

припада свакој од уговорних страна. 

 



  

Снабдевач 

__________________ 
  

Дистрибутер 

__________________ 

 


