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УГОВОР 

Закључен дана ___________ године у ____________ између: 

1. Министарства финансија – Управа за трезор (у даљем тексту: Tрезор) 

2. ______________________________________________ (у даљем 
тексту: Корисник) 

Уговорне стране су сагласне да је Закључком Владе 05 број 40-
3144/2006-2 од 1. новембра 2007. године утврђена обавеза Корисника 

да обезбеди услове за повезивање са Tрезором ради приступа 
рачунарској мрежи. 

Ради реализације наведеног закључка, уговорне стране су се 

споразумеле о следећем: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Коришћење наменске комуникационе мреже и 

опреме за приступ Систему извршења буџета (у даљем тексту: СИБ). 

Члан 1. 

Трезор даје Кориснику на коришћење опрему, која се користи за приступ 

и коришћење СИБ система почев од _________________, и то:  

1. _________________________________________________ 
____________________  

2._________________________________________________ 

_____________________ 

3._________________________________________________ 

_____________________ 

4._________________________________________________ 
_____________________  

5._________________________________________________ 
_____________________  

6._________________________________________________ 

_____________________ 



7._________________________________________________ 

_____________________ 

8._________________________________________________ 
_____________________  

9._________________________________________________ 

_____________________  

10.________________________________________________ 

_____________________ 

11.________________________________________________ 
_____________________ 

12.________________________________________________ 
_____________________  

13.________________________________________________ 

_____________________  

14.________________________________________________ 

_____________________ 

15.________________________________________________ 
_____________________ 

16.________________________________________________ 
_____________________  

17.________________________________________________ 

_____________________  

18.________________________________________________ 

_____________________ 

19.________________________________________________ 
_____________________ 

20.________________________________________________ 
_____________________  

(назив опреме 

)                                                                                       (серијски број) 



Опрема из става 1. овог члана користи се без накнаде. 

Члан 2. 

Корисник је одговоран за наменско коришћење опреме, и за 

онемогућавање неовлашћеног физичког приступа комуникационом 
уређају.  

Члан 3. 

Трезор је одговоран за ажурирање, сигурност и надгледање исправности 
компоненти за приступ СИБ за опрему из члана 1. овог уговора, под 

условом да је та опрема део посебне наменске мреже за приступ СИБ. 

Члан 4. 

Трезор не одговара за хардверско и системско одржавање радних 

станица које Кориснику нису испоручене од стране Трезора. 

Члан 5. 

У случају да опрема из члана 1. овог уговора није део наменске мреже, 

одговорност за сигурност и исправност те опреме, као и за 
обезбеђивање приступа комуникационом уређају испорученом од стране 

Трезора, сноси Корисник.  

У случају из става 1. овог члана, Корисник је одговоран и за проблеме 

који се односе на хардвер и софтвер или било коју сметњу која за 
последицу има кашњење у приступу СИБ, ометање приступа, вируса, 

хакера, кракера, података који нису испоручени или су погрешно 
испоручени, као и у случају грешака. 

Члан 6. 

Корисник је одговоран за штету која настане коришћењем опреме из 
члана 5. став 1. овог уговора, а која буде утицала на СИБ. 

Корисник је обавезан да накнади све трошкове за враћање СИБ у 

исправно стање. 

Члан 7. 

У случају спора, уговорне стране покушаће исти да реше споразумно. 



Уколико не дође до споразума, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 8.  

На остала питања која нису посебно уређена овим уговором, 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 9. 

Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих по један за 
сваку уговорну страну. 

  

ТРЕЗОР  КОРИСНИК 

______________________   __________________ 

   

 

 


