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Услови наруџбине се односе на наручивање уметничких дела Небојше Дикића (Уметник) од свих 

заинтересованих страна (Наручилац). 

∴∴∴∴ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

Целокупна комуникација са Наручиоцем биће вођена путем електронске поште (имејл) и 

сматраће се поверљивом. У случају да је потребно ангажовати било које друго лице ради 

асистенције у извршењу пројекта, посебна дозвола биће тражена од Наручиоца.  

Могуће је наручити следећа уметничка дела: 

• грб 

• челенка 

• беџ 

• пуно  хералдичко знамење 

• сигнум 

• монограм 

• ex libris 

• држачи/чувари штита 

Наручилац ће путем имејла бити обавештен о висини Уметниковог хонорара. Хонорар може 

бити плаћен банкарским трансфером, преко Western Union-а или на било који други начин који 

обе стране нађу одговарајућим. Договорени хонорар мора бити исплаћен унапред у целости. 

Наручилац сноси све трошкове трансфера новца.  

Уметник се обавезује да заврши наручено уметничко дело 90 (деведесет) дана након уплате 

договореног хонорара. Мање измене у дизајну нарученог уметничког дела су дозвољене у фази 

развоја/договора дизајна. Наручено уметничко дело биће израђено у дигиталној форми и 

испоручено Наручиоцу путем имејла.  

Уколико Наручилац откаже наруџбину током њене израде или одбије да прихвати завршену 

наруџбину, Наручилац је дужан да плати само износ хонорара који обухвата вредност до датума 

одбитка наруџбине. Уколико Уметник откаже наруџбину током њене израде или одбије да 

заврши наруџбину, Наручилац је дужан да плати само износ хонорара који обухвата вредност 

до датума одбитка наруџбине. Уметник задржава право да обрачуна износ хонорара до датума 

одбитка наруџбине и врати разлику у новцу Наручиоцу на начин како обе стране договоре. 

∴∴∴∴ АУТОРСКА ПРАВА 

Наручилац задржава сва ауторска права за наручено уметничко дело.  

Уметник задржава право да наручено уметничко дело приказује као референцу на својим и 

другим интернет сајтовима, Фејсбук страницама, другим интернет или штампаним 

публикацијама и у свим другим медијима које Уметник нађе за одговарајуће а да притом не 

нарушава ауторска права Наручиоца. 
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∴∴∴∴ ОДГОВОРНОСТ 

Уметник не може бити финансијски или на било који други начин одговоран у следећим 

ситуацијама:  

Кршење ауторских права: уколико наручено уметничко дело крши ауторска права услед својег 

дизајна који је договорен са Наручиоцем и уз његово сазнање или незнање да сличан дизајн 

постоји. Одговорност за ауторска права искључиво пада на терет Наручиоца.  

Рок и испорука: уколико наручено уметничко дело није испоручено према договореном року 

или ако је наручено уметничко дело отказано или одбијено. Уметник ће се потрудити да на 

сваки начин испоштује преузете рокове, међутим у случају да је на било који начин спречен, 

Уметник ће благовремено путем имејла обавестити Наручиоца о пролонгирању рокова.  

Поверљивост информација: свако ненамерно нарушавање поверљивости информација које је 

изван контроле Уметника или других лица ангажованих на пројекту. Свако нарушавање 

поверљивости информација проузроковано комуникацијом путем имејла које је изван контроле 

Уметника или других лица ангажованих на пројекту.  

Оштећења компјутерске опреме: свака могућа оштећења пословних и компјутерских система 

Наручиоца која резултирају примањем имејлова, фајлова или било којих прилога послатих од 

Уметника или других лица ангажованих на пројекту.  

Губитак или оштећење материјалног добра: било које ненамерно губљење или оштећење било 

којег материјалног добра које је поверено Уметнику или другим лицима ангажованим на 

пројекту. Било који губитак нарученог уметничког дела услед људске или компјутерске грешке.  

У случају спора, обе стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду, Србија. 

 

Захваљујем што сте одвојили време да прочитате овај документ. За све додатне информације 

можете се обратити на имејл Уметника. 

 

 

 

 

 

© Небојша Дикић је аутор овог документа.  

Услови наруџбине подлежу изменама.  

Последња измена 22.10.2014. 

www.heraldikum.com    имејл: contact@heraldikum.com 


