МОДЕЛ УГОВОРА
Организовање концерта Адила Максутовића
у оквиру Манифестације „Дани Лајковца 2022“
Закључен дана ______________ године у ____________ између:
1. Културног центра „Хаџи Рувим“ , Војводе Мишића 2., 14224 Лајковац, ПИБ
101343047, матични број:17031694, текући рачун 840-861664-89, који заступа директор:
Снежана Шкорић, (у даљем тексту: Наручилац) и
2 ._____________________________, ____________________, ПИБ __________ ,
матични број: _____________, текући рачун ________________ код .
______________________________ кога заступа _____________________, у даљем тексту
: (Извршилац услуга).
Члан 1.
Предмет овог уговора је – организација двочасовног концерта Адила Максутовића који
ће бити одржан 30.07.2022.године у 21.30 часова, у Лајковцу на тргу испред Градске куће.
Члан 2.
Предметни музички концерт извешће:
Адила Максутовића.
Члан 3.
Давалац услуге се обавезује да :
1.) Да ангажује извођаче из члана 2. овог уговора;
2.) Да обезбеди превоз извођача до места одржавања концерта и назад;
3.) Да квалитетно и професионално изврши предметне услуге;
4.) Да буде на месту извођења програма у заказано време;
5.) Да благовремено достави рекламно штампани-материјал (плакате...).
6.) Да достави оригиналну Изјаву којом доказује заступање Адила Максутовића на дан
закључења Уговора
7.) Извршилац се обавезује да наручиоцу достави рачун и извештај о извршењу услуге
извођења двочасовног певања Адила Максутовића.
Члан 4.
Наручилац услуга се обавезује:
- да обезбеди бину, озвучење и светлосни парк за извођење концерта,
- да обезбеди пријаву скупа,
- да обезбеди обезбеђење,
- да обезбеди прикључак струје,
- да сноси све трошкове рекламних активности у месту извођења,
- да обезбеди ручак или вечеру,освежење на бини и исти падају на терет Наручиоца

- да на име трошкова извођења концерта уплати по предрачуну _______________ бруто
динара, на рачун број:
________________ код ___________________________ , најкасније до 26.07.2022.године.

Члан 5.
У случају авансног плаћања, Извршилац услуга је у обавези да достави као средство
финансијског обезбеђења, којим ће обезбедити испуњење својих обавеза и евентуално
плаћање уговорне казне одговарајући број бланко соло меница (најмање 1) у висини
укупне вредности уговора.
Извршилац услуга доставља и овлашћење за наручиоца да менице може попунити
уколико извршилац услуга не извршава уредно своје обавезе, са достављеним картоном
депонованих потписа извршиоца услуга.
Бланко соло меница са овлашћењем и картоном депонованих потписа извршилац услуга
доставља наручиоцу истовремено са потписивањем уговора.
Менице и овлашћење морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије,
а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацују меница,
овереног од пословне банке извршиоца услуга
Члан 6.
Уколико дође до отказивања музичког концерта од стране Извођача због болести или из
других објективних разлога дужан је да врати уплаћени новац у року од 24 сата.
Члан 7.
У случају више силе – епидемије, временских непогода и слично, наручилац може
одложити извршење предметних услуга или раскинути овај уговор.
Члан 8.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор ако једна од њих не изврши своје обавезе
утврђене чланом 3. и 4.овог уговора.
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних
страна.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају првенствено договором у
духу добре пословне сарадње.
За сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше договором надлежан је Суд у
Ваљеву.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примарка од којих по два задржава свака уговорна
страна.
Извршилац услуга
__________________________

КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац
ВД.Директор
________________________
Милутин Ранковић

