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Члан 7.
ОПЕРАТЕР је дужан да НАРУЧИОЦУ на дан потписивања Уговора преда сопствену

меницу за добро извршење посла.
Меница за добро извршење посла издаје се у висини 10% од укупне уговорене

вредности из члана 4.  став 4.  овог уговора,  без пореза на додату вредност.  Меницом је
обезбеђено пружање услуга од стране ОПЕРАТЕРА у складу са преузетим уговореним
обавезама.

Меница мора бити са назнаком „без протеста“ – са одговарајућим меничним
овлашћењем.

Члан 8.

ОПЕРАТЕР гарантује да ће услуге мобилне телефоније које су предмет уговора
НАРУЧИЛАЦ користити несметано у пуном обиму током свог времена трајања уговора,  у
времену од 24  сата дневно,  седам дана у недељи,  осим у случајевима и временским
интервалима за које не постоји одговорност ОПЕРАТЕРА (виша сила).

Члан 9.

ОПЕРАТЕР се нарочито обавезује да у вршењу послова на пружању предметних услуга
у свему поступа у складу са одредбама чланова 124-130.  Закона о електронским
комуникацијама („Сл. гласник РС“ број 44/10 и 60/13-Одлука Уставног суда), а који се, између
осталог, односе и на тајност електронских комуникација.

Члан 10.
На све односе уговорних страна који могу настати поводом овог уговора, а нису

регулисани њиме, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

  Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе.

  Отказни рок у случају из претходног става износи 30 дана и почиње да тече од дана
пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

  НАРУЧИЛАЦ има право на једнострани раскид Уговора и уколико због објективних
околности које су у вези са финансирањем НАРУЧИОЦА,  не буде обезбеђено довољно
новчаних средстава за његову потпуну реализацију.

Члан 12.
   Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно,  у супротном

надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 13.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) задржава
оператер, а 3 (три) наручилац.

ОПЕРАТЕР
__________________

НАРУЧИЛАЦ
__________________


