УГОВОР О
РЕГУЛИСАЊУ НАЧИНА КОРИШЋЕЊА КОЛЕКТИВНОГ ЖИГА
„ЧУВАРКУЋА“
закључен између:
1. ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, ул. Ресавска бр. 13-15, 11000 Београд, матични број: 07000529,
ПИБ: 100296837, коју заступа Марко Чадеж, председник (у даљем тексту: Носилац жига)
и
2. ___________, ул. ______________ бр.__, ______________, матични број: ________, ПИБ
__________, кога заступа __________________________(у даљем тексту: Корисник жига)
Уводне одредбе






Имајући у виду да:
је Колективни жиг „Чуваркућа“ намењен унапређењу развоја производње у Републици Србији
кроз подизање квалитета производа/линија производа и производних технологија, развојноистраживачког рада, креативности, стваралаштва, иновативности и самим тим
препознатљивости идентитета српских производа/ линија производа;
је Носилац жига, одлуком председника Привредне коморе Србије број 01-47/8 од 19.08.2020.
године, образовао Савет за одлучивање о праву коришћења колективног жига „Чуваркућа“ (у
даљем тексту: Савет);
је Корисник жига поднео Захтев/е за стицање права коришћења колективног жига „Чуваркућа“:
 ____________________________
је Савет донео Одлуку/е о додели права на коришћење колективног жига „Чуваркућа“, (у даљем
тексту: Одлука);
 ___________________________

уговорне стране закључују овај уговор у свему како следи:
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање права и обавеза између Носиоца жига и Корисника жига
у вези са додељеним правом на коришћење жига «Чуваркућа».
Члан 2.
Корисник жига по одлуци бр. 01-_____ има право да, на свом/јим производу/има:
 _________________________
(у даљем тексту: производ), у складу са Одлуком, користи колективни жиг „Чуваркућа“ који се
састоји од знака који укључује круг беле боје, на коме је у централном делу нацртана кућа плаве
боје у којој је нацртано срце црвене боје, и где је, око куће, дуж обода круга, ћириличним или
латиничним писмом, плавом бојом исписана реч „чуваркућа“, односно „čuvarkuća“ а црвеном бојом
речи „Стварано у Србији“, односно „Stvarano u Srbiji“.
Члан 3.
Корисник жига има обавезу да, током трајања Уговора, обезбеди процес производње,
поступке и правила рада који омогућавају одржавање услова под којим је одобрено право
коришћења жига за производ из члана 2. овог уговора.
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Члан 4.
Корисник жига може коришћење колективног жига «Чуваркућа» вршити и у промотивне
сврхе, али искључиво за производ из члана 2. овог уговора и у периоду трајања Уговора.







Члан 5.
Корисник жига је у обавези да, приликом коришћења права из чл. 2. и 4. овог уговора:
користи жиг у складу са књигом графичких стандарда за колективни жиг «Чуваркућа»,
води рачуна о заштити интереса Носиоца жига, односно не угрожава углед Носиоца жига,
коришћењем жига не чини недоумице у погледу садржаја и обима додељеног права на
коришћење жига,
не даје никакве изјаве о додељеном праву на коришћење жига које се могу сматрати његовом
злоупотребом и
право коришћења врши у складу са важећим прописима.

Члан 6.
Корисник жига је у обавези да једном годишње достави Изјаву на прописаном обрасцу у
складу са Правилником о означавању производа/линија производа колективним жигом
«Чуваркућа» (у даљем тексту: Правилник), којом потврђује и јемчи под пуном материјалном и
моралном одговорношћу да и даље испуњава услове за његово коришћење.
Члан 7.
Носилац жига је у обавези да чини ажурним евиденције о издатим правима коришћења
колективног жига.
Корисник жига је у обавези да, писаним путем, обавести Носиоца жига о свим променама у
вези са подацима садржаним у евиденцији из става 1. овог члана.
Члан 8.
Носилац жига се обавезује да ће у складу са својим могућностима, посредством медија, свог
интернет портала и профила на друштвеним мрежама промовисати колективни жиг "Чуваркућа" и
истицати значај куповине производа са овим жигом.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да Носилац жига може извршити ванредни надзор Корисника
жига, и то:
 по захтеву заинтересованог лица или
 ако постоји сумња да производ више не испуњава услове за коришћење колективног жига.
Носилац жига је у обавези да обавести Корисника жига о ванредном надзору најкасније
недељу дана унапред, писменим путем.
Корисник жига је у обавези да, у циљу спровођења ванредног надзора:
 Носиоцу жига омогући приступ у радне просторије и увид у потребну документацију,
 Носиоцу жига пружи информације о свим променама у вези са испуњењем услова за
коришћење жига насталим након закључења Уговора,
 по налогу Носиоца жига спроведе контролно испитивање производа којим се утврђује
испуњеност услова за коришћење колективног жига „Чуваркућа“.
Носилац жига је у обавези да чува поверљивост информација до којих долази током
поступка ванредног надзора.
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Уколико се ванредни надзор врши на основу захтева трећег заинтересованог лица, трошкове
које надзор генерише ће сносити лице које је поднело захтев.
Уколико Носилац жига покрене поступак надзора на основу сумње да производ више не
испуњава услове за коришћење колективног жига, трошкове надзора претходно сноси Носилац
жига. У случају да се по окончању надзора утврди да је сумња била основана, Корисник жига је
дужан да Носиоцу жига исплати трошкове које је генерисао надзор производа који више не
испуњава услове за коришћење колективног жига.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да право које је предмет овог уговора може престати у односу
на један или више производа и пре истека Уговора, Одлуком о одузимању права коришћења
колективног жига „Чуваркућа“ коју доноси Савет, и то у случају:
 повреде било које одредабе овог уговора или Правилника,
 да постоји доказ да један или више производа више не испуњавају прописане услове.
Уговорне стране су сагласне да Корисник жига, у случају одузимања права, може користити
жиг на производима који су произведени до дана ступања на снагу одлуке из става 1. овог члана.
Одлука из става 1. овог члана представља основ за једнострани раскид Уговора. Ради
отклањања сумње, уговорне стране сагласно констатују да Одлука Савета о одузимању права које је
предмет овог уговора у односу на само део производа који више не испуњавају прописане услове
неће бити довољан разлог да се уговор једнострано раскине, већ он наставља да важи у односу на
остале производе који и даље испуњавају прописане услове.
Члан 11.
Корисник жига има право да одустане од права које је предмет овог уговора.
Корисник жига је у обавези да, у случају из става 1. овог члана, обавести Носиоца жига, у
писменом облику, о намери одустајања од права коришћења, најкасније 60 дана пре дана који се
подудара са даном закључења Уговора у свакој години важења Уговора.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да је Корисник жига у обавези да, у случајевима из чл. 10 и 11.
овог уговора, одмах престане да користи сав свој рекламни материјал (укључујући меморандум,
визит-карте, заставице, и сл.) и друга документа у којима се позива на право коришћења жига,
укључујући информације на својој интернет презентацији.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да цена права на коришћење жига износи, на годишњем нивоу,
________________ динара (словима: ________________) без ПДВ-а, у складу са Одлуком Комисије
за финансијска питања Скупштине Привредне коморе Србије о утврђивању висине накнада
Привредној комори Србије ради стицања права и коришћења колективног жига „Чуваркућа“, 17Број: 23/5 од 18.09.2020. године, 17-Број: 24/7 од 19.10.2020. године, 17-Број: 25/6 од 26.10.2020.
године, 17-Број: 30/11 од 29.12.2020. године, 17-Број: 13/5 од 02.04.2021. године и 17-Број: 19/7 од
29.07.2021. године.
Износ из става 1. овог члана уплаћује се једнократно у року од 15 дана од дана пријема
предрачуна, а према инструкцијама за уплату садржаним у предрачуну.
Носилац жига је у обавези да сваке године, благовремено, изда рачун Кориснику жига.
Уговорне стране су сагласне да се износ из става 1. овог члана, у случају промена висина
утврђених накнада за време трајања Уговора, неће мењати, осим у случају када је то повољније за
Корисника жига.
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Члан 14.
Корисник жига је у обавези да надокнади штету Носиоцу жига, проузроковану због
неиспуњавања услова овог уговора или због злоупотребе додељеног права коришћења жига.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да, уколико су, услед више силе, спречене или у доцњи у
извршавању обавеза утврђених Уговором, имају обавезу да одмах обавесте другу уговорну страну
у писаној форми, наводећи природу, обим, утицај и вероватно трајање околности које чине вишу
силу.
Уговорне стране су сагласне да је, у случају утврђеном у ставу 1. овог члана, уговорна страна
ослобођена сваке одговорности за неиспуњење или за кашњење у извршавању тих обавеза, али и
обавезна да уложи разумне напоре да смањи утицај више силе на извршење својих обавеза и одмах
настави обављање истих и проналажење алтернативних начина за испуњење истих у мери у којој то
може да буде примењиво и комерцијално разумно.
Уговорне стране ће сарађивати током било ког периода више силе како би пронашле начине
за ублажавање утицаја више силе.
Члан 16.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других прописа који регулишу предметну материју.
Члан 17.
Све измене и допуне овог уговора вршиће се у писаној форми, закључењем одговарајућег
анекса.
Члан 18.
Овај уговор се закључује на одређено време, у трајању од три године, почев од дана
потписивања од стране овлашћених лица.
Члан 19.
Уговор се може споразумно и једнострано раскинути.
У случају споразумног раскида уговора, уговорне стране дужне су то учинити у писаној
форми.
Једнострани раскид уговора од стране Носиоца жига је могућ у случајевима из члана 10. овог
уговора.
Једнострани раскид уговора од стране Корисника жига је могућ у сваком тренутку, уз
достављање писменог обавештења о раскиду Уговора Носиоцу жига и отказни рок од најмање 60
дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду и измирење обавеза насталих до дана
ступања на снагу раскида Уговора.
Уговорне стране су сагласне да раскидом Уговора не престају да важе обавезе које се односе
на:
 накнаду штете,
 поверљивост података о Кориснику жига и
 плаћање заостале цене права коришћења жига.
Члан 20.
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Уговорне стране констатују да ће све евентуалне спорове настале у реализацији овог уговора
настојати да реше мирним путем, а у случају немогућности мирног решавања спора, уговара се
надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 21.
Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, по три за сваку страну уговорну страну.
Члан 22.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
у свему представљају израз њихове стварне воље.

ЗА КОРИСНИКА ЖИГА
_________________________
_________________________

ЗА НОСИОЦА ЖИГА
_______________________
Марко Чадеж, председник
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