МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА БРОЈ 03/21
НАБАВКА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА “ ЈА (О) МЕНИ“ - 92312110 - 5

Уговор закључују:
1. Културни центар „Хаџи Рувим“, Војводе Мишића 2, 14224 Лајковац, Матични број:
17031694, ПИБ: 101343047, кога заступа Снежана Шкорић, директор (у даљем
тексту: Наручилац), и
2. Понуђач ____________________, са седиштем: ____________________, Матични
број: ____________, ПИБ:______________, кога заступа ______________________(у
даљем тексту: Извршилац)
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора пружање услуге
–Извођење позоришна представа “ЈА (О) МЕНИ“, дана 24.06.2021. године, у
Културном центру „Хаџи Рувим“ Лајковца , са почетком у 20 часова.

Члан 2.
У случају више силе (епидемија, временске непогоде и сл.), уговорне стране ће
договорити други термин за реализацију услуге из члана 1. овог Уговора.

Члан 3.
Цена услуге одређена је усвојеном понудом Извршиоца и износи
_____________ динара у бруто износу.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да цену услуга у бруто износу, плати у року до 45
дана од дана извршене услуге, пријема исправног рачуна и извештаја о
извршеној услузи од стране Извршиоца.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да обезбеди неопходне техничке услове за извршење услугe
- извођењe позоришне представе, као и да рекламира представу пре њеног извођења.

Члан 6.
Извршилац се обавезује да ће предметне услуге обављати стручно и
квалитетно, у свему према професионалним стандардима струке за ту врсту
услуге и према потребама Наручиооца.
Члан 7.
На остале односе који нису регулисани овим уговором примењују се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће првенствено решавати споразумно,
с тим да се у супротном уговара надлежност суда у Ваљеву.
Члан 9.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака страна
задржава по два (2) примерка.

За Наручиоца
Извршилац услуга
______________________________

_________________________

