
У Г О В О Р  
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОВЈЕРИОЦА УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ 

Закључен између: Управе за индиректно опорезивање, Бана Лазаревића бб, Бања Лука, коју заступа директор 
УИО

и 

Назив Друге уговорне стране,

Улица и број, Поштански број, Мјесто

ПИБ обвезника, ПДВ број обвезника

Контакт телефон, е-mail адреса

Име и презиме лица које заступа Другу уговорну страну

(у даљем тексту: Друга уговорна страна). 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је уређивање права и обавеза уговорних страна, у вези пружања услуга Овјериоца УИО. 
Под услугама Овјериоца УИО, у смислу овог Уговора, подразумијева се издавање квалификованих електронских 
потврда (у даљем тексту: потврда) за потребе Друге уговорне стране, физичким лицима запосленим у Другој 
уговорној страни, а која су од стране Друге уговорне стране, овлашћена за добијање потврда (у даљем тексту: 
Корисници потврда), уз накнаду. 

Члан 2. 
Саставни дио овог Уговора је Табела са подацима о корисницима потврда (у даљем тексту: Табела). Уговорне 
стране су сагласне да Табела представља доказ да су корисници потврда овлашћени од Друге уговорне стране за 
добијање потврда. 

Члан 3. 
Висина накнаде за издавање и коришћење потврда ће се наплаћивати у складу са одлуком о утврђивању цијена 
услуга Овјериоца УИО. 
Утврђена висина накнаде биће основ за издавање рачуна од стране Овјериоца УИО. 
Накнада за издавање и коришћење потврда се плаћа прије закључивања овог Уговора и прије издавања потврда. 
Друга уговорна страна нема право на умањење накнаде у случају опозива или суспензије потврда прије истека 
уговореног рока коришћења. 

Члан 4. 
Друга уговорна страна је у обавези да Овјериоцу УИО достави правно ваљане податке о регистрацији правног 
лица или организације (овјерена копија извода из судског регистра) и овјерене фотокопије законом прописаних 
личних идентификационих докумената, за сваког Корисника потврде наведеног у Табели (копије личних 
карата/пасоша). 

Члан 5. 
Овјерилац УИО ће покренути процедуру генерисања потврда и њиховог уручења Корисницима потврда, послије 
евидентиране уплате накнаде за издавање и коришћење потврда. Овјерилац УИО ће са сваким Корисником 
потврде наведеним у Табели закључити посебан Уговор о издавању и коришћењу потврде, којим ће регулисати 
међусобна права и обавезе. Корисници потврда нису обавезни да Овјериоцу УИО плате било какву накнаду. 

Члан 6. 
Друга уговорна страна је у обавези да Овјериоца УИО одмах обавијести о промјени својих идентификационих 
података, података о идентитету Корисника потврде и о престанку радног односа Корисника потврде, писаним 
путем, без одлагања. 

 1 од 2 



Престанак радног односа је основ по којем долази до промјене података у потврди Корисника потврде и 
Овјерилац УИО је овлашћен да, без подношења појединачног захтјева од стране Корисника потврде, изврши 
опозив потврде Кориснику потврде. 
Овјерилац УИО не одговара за штету, трошкове и губитке настале након престанка радног односа, уколико о 
престанку радног односа,  Овјерилац УИО није обавијештен од стране Друге уговорне стране. 

Члан 7. 
Коришћење потврда уговара се на рок од 5 година и везује се за датум издавања потврде. 
Под датумом издавања потврде сматра се датум када је она креирана у Овјериоцу УИО и уписана на средству за 
формирање квалификованог електронског потписа. 

Члан 8. 
За издавање нових потврда Друга уговорна страна доставља, Овјериоцу УИО, нову попуњену и овјерену Табелу, 
која ће бити саставни дио овог Уговора. 

Члан 9. 
Овај Уговор се закључује на неодређено вријеме. Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна 
закљученим у писаној форми или једностраном изјавом воље било које од уговорних страна, писаним путем, уз 
поштовање отказног рока од 30 (тридесет) дана. 

Члан 10. 
Овјерилац УИО не сноси одговорност за могућу штету, трошкове и губитке настале недозвољеним коришћењем 
потврде. 

Члан 11. 
Међусобна комуникација и обавјештавање, по свим питањима у вези са реализацијом овог Уговора, вршиће се у 
писаној форми, поштом или електронском поштом. 

Члан 12. 
Уговор ступа на снагу потписивањем обје уговорне стране. 

Члан 13. 
На сва питања која нису регулисана овим Уговорoм примењиваће се Закон о облигационим односима и други 
прописи који регулишу ову област. 

Члан 14. 
Уговорне стране ће евентуалне спорове рјешавати споразумно, а уколико споразум није могућ, спор ће рјешавати 
надлежни суд у Бањoj Луци. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) 
примјеркa. 

Друга уговорна страна 

______________________________________________ _______________________________________ 

Број:          Број: 
Датум: _________________. године          Датум:_______________. године 
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Члан 15.

Управа за индиректно опорезивање 

              Др. Миро Џакула 


	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	Button1: 


