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П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  УСЛУГА - ПРПМПЦИЈА  ПРИВРЕДНИХ И ТУРИСТИЧКИХ ППТЕНЦИЈАЛА 
АП ВПЈВПДИНЕ У СПЕЦИЈАЛИЗПВАНИМ ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА У 2018. ГПДИНИ, 

ПБЛИКПВАНА У ВИШЕ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1)-6) И ТП ЗА: 
 

ПАРТИЈА 3.- ПРПМПЦИЈА  ПРИВРЕДНИХ И ТУРИСТИЧКИХ ППТЕНЦИЈАЛА АП ВПЈВПДИНЕ У 
ЧАСППИСУ „ ТУРИСТИЧКИ СВЕТ“ 

 
Редни брпј ЈН ППБППЗПП  1.2.9./2018  

 
 
 закљушен дана 04.05 .2018. гпдине, у Нпвпм Саду, између: 
 
 1.АУТПНПМНА ППКРАЈИНА ВПЈВПДИНА- ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ, Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. (у даљем тексту: Нарушилац), кпга заступа 
ппкрајински секретар Иван Ђпкпвић, и 
 
 2.Привреднп друштвп  за издаваштвп, маркетинг, кпнсалтинг и инжеоеринг 
ТУРИСТИЧКИ СВЕТ ДПП Бепград,Бепград Ппжешка 65/б  (у даљем тексту: Дпбављаш), кпга заступа  
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Редни брпј ЈН: 
 

ЈН ППБОПЗПП 1.2.9./2018 

Датум слаоа, пднпснп пбјављиваоа Ппзива на 
Ппрталу за јавне набавке 

04.04.2018.гпдине 
 

Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра 
 

144-404-92/2018-01-08 пд 19.04.2018. гпдине 

 
Ппнуда дпбављаша делпвпдни брпј:65 пд 04.04.2018. гпдине  

 
УГПВПРНЕ СТРАНЕ КПНСТАТУЈУ: 
 

- да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 
124/12, 14/15 и 68/15) спрпвеп прегпварашки ппступак без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое 
ппнуда шији је предмет набавка услуга - Прпмпција  привредних и туристишких пптенцијала АП 
Впјвпдине у специјализпваним щтампаним медијима у 2018. гпдини, пбликпвана у вище 
истпврсних целина (партија) пд 1)-6) и тп: и тп за  Партија 3.- Прпмпција  привредних и туристишких 
пптенцијала АП Впјвпдине у шасппису „ Туристишки свет“  ред. брпј ЈН ППБОПЗПП 1.2.9./2018, на 
пснпву пбавещтеоа п ппкретаоу прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа јавнпг ппзива 
пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници Нарушипца и ппзива упућенпг 
пптенцијалнпм ппнуђашу; 
 - да је Дпбављаш дпставип  ппнуду  заведену кпд Нарушипца ппд брпјем: 1077 пд 
12.04.2018. гпдине  (у даљем тексту: Ппнуда), кпја у пптпунпсти пдгпвара спецификацијама из 
кпнкурсне дпкументације, налази се у прилпгу Угпвпра и саставни је деп Угпвпра (Прилпг 1); 

- да је Нарушилац Одлукпм п дпдели угпвпра брпј: 144-404-92/2018-01-08 пд 19.04.2018. 
гпдине дпделип угпвпр п набвци услуга за  Партија 3.- Прпмпција  привредних и туристишких 
пптенцијала АП Впјвпдине у шасппису „ Туристишки свет“. 

- да Нарушилац пвај угпвпр закљушује на пснпву шлана 113. Закпна п јавним набавкама. 
 
 

ПРЕДМЕТ УГПВПРА 
Члан 1. 

 
Предмет пвпг угпвпра је набавка набавка услуга - Прпмпција  привредних и туристишких 

пптенцијала АП Впјвпдине у специјализпваним щтампаним медијима у 2018. гпдини, пбликпвана 
у вище истпврсних целина (партија) пд 1)-6) и тп: и тп за  Партија 3.- Прпмпција  привредних и 
туристишких пптенцијала АП Впјвпдине у шасппису „ Туристишки свет , у складу са Технишкпм 
спецификацијпм из Кпнкурсне дпкументације, и прихваћенпм ппнудпм Дпбављаша делпвпдни 
брпј: 65 пд 04.04.2018. гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра (Прилпг 2). 

 
 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАОА 

Члан 2. 
 

Угпвпрне стране су сагласне да укупна цена на дан закљушеоа пвпг угпвпра изнпси 
390.000,00 динара без пдв, пднпснп 468.000,00 динара са пдв. 



Угпвпрне стране су сагласне да ће цене из прихваћене ппнуде бити фиксне (непрпменљиве) 
тпкпм рпка важеоа угпвпра и неће ппдлегати прпменама ни из каквих разлпга. 

 
Накнаднп пбрашунате трпщкпве пд стране Дпбављаша, Нарушилац неће узети у пбзир. 

  
 

Члан 3. 
 

Нарушилац се пбавезује да Дпбављашу угпвпрену цену из шлана 2. пвпг Угпвпра исплати у 
целпсти на рашун брпј 275-0010222838512-17 птвпрен кпд Societe Generale banka ад Бепград, у 
рпку дп 45 дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг рашуна  и Извещтаја п реализпваним 
услугама. 

 
 

РПК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ 
Члан 4. 

 
 Дпбављаш се пбавезује да ће услугу  из шлана 1. пвпг угпвпра   реализпвати дп 20. 
децембра 2018. гпдине. 
 Утврђени рпк је фиксан и не мпже се меоати без сагласнпсти Нарушипца.  
 
 
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

 

Члан 5. 

 

Дпбављаш гарантује да ће услугу реализпвати ппд услпвима  и на нашин какп је наведенп у 
ппнуди и технишкпј спецификацији, а у супрптнпм сагласан је да Нарушипцу надпкнади сву 
претрпљену щтету кпја услед тпга настане. 

Након извршења услуге, квалитативну и квантитативну контролу извршиће 

представник Наручиоца, о чему се сачињава извештај о реализованим  услугама, који 

обострано потписују представник наручиоца и понуђача коме је додељен уговор 

(добављача). 

 

                                                                                                                                
УГПВПРНА КАЗНА 

Члан 6. 
 

 У слушају прекпрашеоа рпка из шлана 4. Oвпг угпвпра, Дпбављаш се пбавезује да за сваки 
календарски дан закащоеоа плати Нарушипцу пенале пд 2‰ (прпмила) пд укупне вреднпсти 
угпвпрене набавке услуге без пдв, а највище дп изнпса пд 5% (прпцената) пд укупне вреднпсти 
Угпвпра без пдв. 
 Угпвпрна казна из става 1. oвпг шлана ппшиое да се рашуна пд првпг нареднпг дана пд дана 
истека угпвпренпг рпка за реализацију услуге и рашуна се дп дана испуоеоа угпвпрне пбавезе, а 
најдуже дп дана у кпме вреднпст пбрашунате угпвпрне казне дпстигне 5% укупнп угпвпрене 
вреднпсти Угпвпра без пдв. 
 Правп Нарушипца на наплату угпвпрне казне не утише на правп Нарушипца да захтева 
накнаду трпщкпва. 

 



ПБАВЕЗЕ УГПВПРНИХ СТРАНА 
Члан 7. 

 
 Нарушилац се пбавезује да: 
 - дпстави Дпбављашу садржај текстпва и фптпграфија кпји ће се пбјављивати, кап и да  
сагласнпст Дпбављашу на евентуалне кпрекције садржаја текстпва;  
 - Дпбављашу плати цену за услугу кпја су предмет пвпг  угпвпра у складу са шланпм 2 и 
3.пвпг  угпвпра; 
  

Члан 8. 
 

Дпбављаш се пбавезује да: 

  - услугу реализује  у квалитету и пбиму у складу са Технишкпм спецификацијпм из  
кпнкурсне дпкументације; 

 -услугу реализује  у складу са рпкпм утврђеним пвим угпвпрпм.  
-координира са Наручиоцем везано за усклађивање садржаја текстова, и бројева 

часописа  у којима ће бити објављени текстови. 

 -да након реализације услуге достави Наручиоцу минимум 10 примерака 

часописа у којима су објављени текстови. 

 

ПРПМЕНА ППДАТАКА 
Члан 9. 

 
 Дпбављаш је дужан да у складу са пдредбпм шлана 77. Закпна п јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без пдлагаоа писаним путем пбавести 
Нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја 
наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа Угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа Угпвпра п 
пружаоу предметних услуга и да је дпкументује на прпписани нашин. 

 
ВИША СИЛА 

Члан 10. 
 

У слушају наступаоа пкплнпсти кпје пметају, спрешавају или пнемпгућавају изврщеое 
угпвпрних пбавеза билп кпје угпвпрне стране, а кпје се према важећим прпписима и свпјпј 
прирпди сматрају вищпм силпм, угпвпрне стране се пслпбађају пд изврщеоа пбавеза за време 
дпк вища сила траје. 

Ни једна угпвпрна страна нема правп на билп какву накнаду збпг неизврщеоа пбавеза пп 
пвпм угпвпру за време трајаоа вище силе. 

Угпвпрна страна ппгпђена вищпм силпм дужна је да, без пдлагаоа, писаним путем 
пбавести другу угпвпрну страну п настанку, кап и п престанку вище силе. 

Наступаое вище силе у смислу пвпг угпвпра прпдужава рпк за испуоеое угпвпрних 
пбавеза за све време трајаоа пкплнпсти кпје представљају вищу силу, кап и за време кпје је 
разумнп пптребнп за птклаоаое оених ппследица. 

У слушају трајаоа вище силе дуже пд 30 дана угпвпрне стране мпгу раскинути пвај угпвпр 
писаним сппразумпм. 

Страна кпја се буде ппзивала на вищу силу предузеће све разумне и пптребне радое да 
птклпни услпве кпји прпузрпкују вищу силу и да настави са изврщаваоем свпјих пбавеза 
дефинисаних пвим угпвпрпм без пдлагаоа.    



                                              
Угпвпрне стране не мпгу се ппзивати на вищу силу збпг пкплнпсти кпје су им биле ппзнате 

у мпменту закљушеоа Угпвпра. 
 
ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ УГПВПРА 

Члан 11. 
 

Измене и дппуне пвпг угпвпра прпизвпдиће правнп дејствп самп акп су сашиоене у 
писанпј фпрми и пптписане пд пвлащћених представника угпвпрних страна, у складу са Закпнпм п 
јавним набавкама, Закпнпм п пблигаципним пднпсима и другим прпписима кпји регулищу пву 
пбласт. 

 
СТУПАОЕ УГПВПРА НА СНАГУ 

Члан 12. 
 

Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране пвлащћених лица пбе угпвпрне стране, 
и закљушује на пдређенп време, дп пкпншаоа изврщеоа угпвпрених пбавеза.  
 
РАСКИД УГПВПРА 

Члан 13. 
 

 Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути Угпвпр у слушају када друга страна 
не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.  

О раскиду Угпвпра, угпвпрна страна је дужна да писаним путем пбавести другу угпвпрну 
страну. 
 Угпвпр ће се сматрати раскинутим пп прптеку рпка пд 15 дана пд дана пријема писанпг 
пбавещтеоа п раскиду Угпвпра. 
 

Члан 14. 
 

 Нарушилац има правп на једнпстрани раскид Угпвпра и у следећим слушајевима: 
 
  - укпликп Дпбављаш не изврщи услугу у складу са Технишкпм спецификацијпм или из 
непправданих разлпга прекине са реализацијпм услуге из шлана 1. oвпг угпвпра;  
  У слушају једнпстранпг раскида угпвпра, Нарушилац има правп на накнаду щтете.  

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 15. 
 

За све щтп није предвиђенп пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других закпна и ппдзакпнских аката кпји се пднпсе на предмет пвпг 
угпвпра. 

Члан 16. 
 

Угпвпрне стране су сагласне да све сппрпве кпји настану у реализацији или тумашеоу пвпг 
угпвпра реще сппразумнп прекп свпјих представника, а у складу са Закпнпм п пблигаципним 
пднпсима и другим ппзитивним прпписима. 



У слушају да се примена и тумашеое пдредби пвпг угпвпра не мпже рещити на нашин 
дефинисан у претхпднпм ставу, угпвпрне стране угпварају  надлежнпст стварнп надлежнпг суда у 
Нпвпм Саду. 

Члан 17. 
 

Овај Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка 
задржава Нарушилац, а 2 (два) примерка Дпбављашу. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
           ЗА ДПБАВЉАЧА:                                                                                              ЗА  НАРУЧИПЦА: 

________________________                                                                   ___________________________ 

           Љиљана Ребрпоа                                                                                            Иван Ђпкпвић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

              Директприца                                                                                Пптпредседник ппкрајинске владе 

                                                                                                                                   и ппкрајински секретар 

 

 

 

Ппмпћница: Маријана Четпјевић ___________________ 
Нашелница: Мирјана Мунчић Крншевић_____________ 
Обрадила: Весна Мпраша _____________             


