УГОВОР о пружању услуга
дигиталне штампе

Закључен између:

Туристичке организације општине Темерин са седиштем у Темерину, ул. Новосадска
403, ПИБ 104627721, Матични број 08862834, број рачуна: 840-929664-80, тел. 021/844-655,
коју заступа Ивана Пејовић (у даљем тексту: Наручилац)
и

САЈНОС ДОО са седиштем у Новом Саду, улица Момчила Тапавице бр.2, ПИБ 105561258,
Матични број 20413131, број рачуна 340-11001709-23, назив банке Ерсте банка, телефон
021/499-088, телефакс 021/499-461, кога заступа Стојанка Ињац (у даљем тексту: Извршилац)
Основ уговора:
ЈН број 1/2015
Број и датум одлуке о додели уговора: 332- 28 /2015, 07.05.2015.
Понуда изабраног понуђача бр. 45 од 07.05.2015. године.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
да је Наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, спровео поступак јавне набавке мале вредности , ред. бр.1/2015;
да је Извршилац дана 07.05.2015. године, доставио понуду бр. 45 , која се налази у
прилогу уговора и саставни је део истог;
да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора су услуге сукцесивне дигиталне штампе у току 2015. године.
Извршилац се обавезује да услуге штампе, које су предмет овог уговора, извршава
савесно и стручно, у свему према усвојеној понуди, конкурсној документацији, техничкој
спецификацији и испостављеном захтеву од стране наручиоца (наруџбеница), у складу са
важећим прописима, техничким нормативима, и обавезним стандардима који важе за ову врсту
услуга.
Члан 3.
Извршилац је дужан да на основу радног задатка, односно спецификације услуге и
прихваћеној понуди бр. 45 од 07.05.2015. године пружи услугу штампе у складу са техничком
спецификацијом услуге, која је саставни део овог уговора.

Наручилац је дужан да уради припрему штампе и идејно решење и дизајн за сав
материјал који је прецизиран у техничкој спецификацији.
НАЧИН И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 4.
Извршилац је обавезан да услуге штампе започне одмах по пријему наруџбеница, које ће
примити од наручиоца у складу са потребама наручиоца, а у свему према техничкој
спецификацији услуге и испоручи наручиоцу најкасније 2 дана од дана пријема наруџбенице.
Ако је услуга коју извршилац услуге пружа наручиоцу неадекватна, односно не одговара
неком од елемената у прихваћеној понуди, извршилац одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавезе.
Члан 5.
Наручилац има право на рекламацију, која се односи на количину или квалитет, у року
од 3 (три) дана од дана пријема испорученог материјала.
По истеку наведеног рока, сматраће се да наручилац нема примедби на испоручени
материјал.
Уколико се утврди да је рекламација основана, извршилац је дужан да у року од три дана
од пријема рекламације, на основу записника о примопредаји, отклони све евентуалне
недостатке, односно да замени материјал који је у рекламацији, односно да достави количину
која недостаје.
Само изузетно, уговорна страна код које је наступио случај више силе мора обавестити
другу страну о догађају и времену наступања више силе у року од 24 часа од њене појаве и
њеног завршетка, факсом или електронском поштом и потврдити препорученим писмом,
документујући настале околности.
Ако се стање више силе настави за више од 48 сати, уговорне стране ће заједнички
одлучити о могућности наставка сарадње или раскида уговора.
ЦЕНА УСЛУГЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Уговорена цена услуга штампања за оквирне количине из образца понуде без пореза на
додату вредност износи 90.690,00 динара, односно 108.828,00 динара са ПДВ-ом.
Уговора се јединична цена која је исказана у обрасцу понуде, који чини саставни део
овог уговора.
Ценом су обухваћени сви трошкови извршиоца.
Наведена јединична цена мора бити фиксна током целог периода извршења обавеза и не
може подлегати променама ни из каквог разлога.
Количине потребног материјала наведеног у техничкој спецификацији су оквирног
карактера. Тачна количина одредиће се у току реализације уговора у зависности од потреба
наручиоца.
Током периода важења уговора, може доћи до промене количина наведених у

појединачним позицијама спецификације, из објективних разлога, услед којих је дошло до мање
потребе за једним, а веће потребе за другим услугама које су наведене у спецификацији и
слично.
Члан 7.
Плаћање у току године ће се вршити до висине стварно испоручених количина
штампаног материјала.
Наручилац ће плаћање извршити сукцесивно, након извршене услуге, односно испоруке
требованог материјала по испостављеном рачуну, а у року од 45 дана од дана достављања
фактуре, на рачун извршиоца број: 340-11001709-23 код Ерсте банке.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Уколико извршилац не испоштује дате рокове, обавезан је да наручиоцу плати уговорену
казну у износу од 2% од вредности нарученог материјала за сваки дан закашњења.
Наручилац за овако обрачунати износ, има право да без упозорења умањи испостављену
фактуру извршиоца.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Члан 9.
Извршилац је дужан да се за све време пружања услуга придржава прописа из области
Закона о безбедности и заштите здравља на раду, односно да лица која су ангажована на
пружању услуга осигура према важећим прописима од последица незгоде. Извршилац је дужан
да обезбеди стручну и квалификовану радну снагу, обучену за благовремено и правилно
пружање услуга, које су предмет овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Наручилац може након што је обавестио извршиоца и након давања рока, једнострано
раскинути уговор уколико извршилац: не пружа услугу у складу са понудом, конкурсном
документацијом, и спецификацијом услуга, не поступа по налозима наручиоца и у свим другим
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима.
Уговор се сматра раскинутим по истеку 8 (осам) дана од дана када је извршилац примио
обавештење од стране наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
На питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о

облигационим односима.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд у Новом Саду.
Члан 12.
Овај Уговор закључен је у 4 (четри) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава
свака уговорна страна.
НАРУЧИЛАЦ
Туристичка организација општине Темерин

ИЗВРШИЛАЦ
САЈНОС ДОО

Ивана Пејовић

Стојанка Ињац

директорка

одговорно / овлашћено лице

_______________________________
потпис

М.П.

_______________________________
потпис

М.П.

