
Уговор о куповини на пробу 

 

  

Закључен дана __________ године, у ____________, између: 

 

1. Привредног друштва __________________________, из _______________, са 

седиштем у ____________________________, матични број _________________, ПИБ 

______________, текући рачун _________________ које заступа директор 

______________________, ЈМБГ ____________________ (у даљем тексту: Продавац), с 

једне стране, и 

 

2. Привредног друштва ______________________, из _____________, са седиштем у 

_______________________, матични број ____________, ПИБ __________, текући 

рачун _________________, које заступа директор ______________________, ЈМБГ 

____________________ (у даљем тексту: Купац), с друге стране. 

 

Члан 1.  

Продавац продаје Купцу рачунаре __________, тип __________, марка __________, 

серијски број ________, који ће му служити као средство рада у __________________ 

делатности. 

Члан 2.  

Рачунари из члана 1. уговора имају следеће техничке и радне карактеристике: 

– ______________________________________________ 

– ______________________________________________. 

Продавац рачунаре предаје у државину Купцу на дан закључења уговора, с тим да их 

овај испроба и утврди да ли одговарају потребама његовог процеса пословања. 

Проба је уговорена да би се утврдило да ли ствар има одређено својство или да ли је 

подобна за одређену употребу, па опстанак уговора не зависи само од купчевог 

нахођења, већ од тога да ли ова заиста има та својства, односно да ли је подобна за 

одређену употребу. 

Члан 3.  

Продавац продаје рачунаре за укупну уговорену цену од ____________ (словима: 

______________________) динара, а за појединачну цену од ____________ (словима: 

______________________) динара по рачунару. 

Половину цене Купац ће исплатити Продавцу у моменту закључења уговора, а остатак 

по извршеној проби рачунара. 

Члан 4.  

Купац је дужан да у року од ____ дана од закључења уговора обавести Продавца о 

резултатима пробе, односно да ли остаје при уговору. 



Ако Купац у року из ст. 1. овог члана не изјави Продавцу да одустаје од уговора, 

сматра се да купљени рачунари задовољавају његове потребе и да остаје при уговору. 

Члан 5.  

Уколико Купац пре истека рока из члана 4. овог уговора изјави Продавцу на несумњив 

начин, да одустаје од уговора и врати му све рачунаре, Продавац је дужан да Купцу 

врати уплаћени део од 50% цене, у року од ____ дана од пријема изјаве о одустајању од 

уговора. 

Ако је Купац у току пробног рада рачунаре користио у пословне сврхе и остварио 

добит, дужан је да исплати Продавцу ____________ (словима: ________________) 

динара на име коришћења. 

Члан 6 .  

Ризик случајне пропасти или оштећења рачунара предатих Купцу ради пробе сноси 

Продавац до изјаве Купца да остаје при овом уговору, односно до истека рока у ком је 

Купац био дужан да врати све рачунаре Продавцу. 

Члан 7.  

За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 8.  

Евентуалне спорове из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у 

__________________. 

Члан 9.  

Уговор је сачињен у ___ истоветних примерака, ___ за Продавца и ___ за Купца. 

 

 

Продавац 

_________________ 

  Купац 

_________________ 

  


