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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар београдских фестивала
Адреса: Светогорска бб, Београд, Србија
ПИБ:100038806
Матични бр.: 17356038
Шифра делатности: 90.04
Назив банке: Управа за трезор
Текући рачун: 840-764664-89
Интернет страница: www.cebef.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за
подношење понуда: Члан 36, став 1, алинеја 2 – из уметничких разлога
предметна јавне набавке, односно разлога повезаних са заштитом искључивих
права набавку може извршити само одређени понуђач.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.25/18 су набавке услуга – услуга у области
културе за потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
92312130 - Услуге музичких састава, 92312250 - Услуге других самосталних
уметника, 92312110 - Услуге позоришне продукције
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Ана Бутрић,
Е - mail адреса : ana.butric@cebef.rs
Телефон/факс: 011/3236530
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.25/18 су набавке услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Назив и ознака из општег речника набавке - 92312130 - Услуге музичких
састава, 92312250 - Услуге других самосталних уметника, 92312110 - Услуге
позоришне продукције
2. Партије

Набавка је обликована у 23 партијe, и то:
ПАРТИЈА 1 – концерт групе „Неверне бебе“,
92312130 - Услуге музичких састава
ПАРТИЈА 2 - извођење представе „Деда Мраз нам стиже у град“
92312110 - Услуге позоришне продукције
ПАРТИЈА 3 –извођење представе „Успавана лепотица“,
92312110 - Услуге позоришне продукције
ПАРТИЈА 4 –извођење програма Музико оперско театарске организације МОТО,
92312130 - Услуге музичких састава
ПАРТИЈА 5 – концерт Лене Ковачевић,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 6 – реализација хуманитарних радионица „Деца. Деци помажу“,
92312110 - Услуге позоришне продукције
ПАРТИЈА 7 – реализација представа Удружења грађана „Хајде обрадуј дан“,
92312110 - Услуге позоришне продукције
ПАРТИЈА 8 – наступ ДЈ Уроша Миловановића ,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 9 – наступ ДЈ Муње,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
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ПАРТИЈА 10 – наступ „МАКАО бенда“ ,
92312130 - Услуге музичких састава
ПАРТИЈА 11 – извођење представе „Идеална половина“,
92312110 - Услуге позоришне продукције
ПАРТИЈА 12 – наступ DJ Intruder
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 14 – извођење мађионичарске представе „Игоров магични шоу“,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 15 – наступ DJ Marko Gangbanger,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 16 – наступ DJ Bokee,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 17 – наступ DJ Marchez,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 18 – наступ групе „Amy`s House“,
92312130 - Услуге музичких састава
ПАРТИЈА 19 – наступ Дј Огњена,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 20 – наступ Јелене Јевремовић и Хороскоп,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 21 – наступ групе „Мастербластерси“,
92312130 - Услуге музичких састава
ПАРТИЈА 22 – наступ DJ Oysha,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 23 – реализација хуманитарне акције New years competition - „Деца деци“,
92312250 - Услуге других самосталних уметника
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГА

1.

2.

3.

4.

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ПРАТЕЋЕ
ПРОГРАМЕ:
Под наступом се подразумева ангажовање аутора/извођача/ангажованих лица у
оквиру манифестације према усвојеном програму, као и обезбеђивање свих
инструмената, декора, материјала и опреме која није наведена као обавеза
наручиоца
Понуде за све наведене наступе у оквиру дате цене наступа морају обухватити и
све трошкове, обавезе и дужности који су сходно моделу уговора наведене као
обавезе извођача/аутора, што се посебно односи на право снимања и емитовања
снимка концерта где је исто наведено.
Поред уметничког наступа, понуђач се у оквиру дате цене наступа обавезује да
ће извођачи програма учествовати у свим промотивним активностима, посебно
конференцијама за штампу и гостовањима на телевизијама, у складу са
могућностима, као и да ће доставити Наручиоцу све њему расположиве
промотивне и прес материјале у циљу најаве концерта
Уколико понуда подразумева додатну обавезу Наручиоца да за потребе
предметног наступа/извођења програма обезбеди опрему, материјале и/или
инструменте Понуђач је дужан да наведе све поменуте обавезе у оквиру ове
документације у техничком рајдеру који доставља уз модел уговора.

5. Понуђена цена мора обухватати све друге евентуалне трошкове програма у складу са
понудом коју је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца
према предметној понуди

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу XI),осим за услов из члана 77. Став 1. Тачка 5)
Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 7/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити
овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу XI),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интeрнет страницама државних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да
је документује на прописани начин.

V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања је понуђена цена за сваку појединачну партију.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе на коју партију се предметна понуда
односи.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са
свим понуђачима који су доставили понуду.
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у
поступку преговарања не дају своју коначну цену.
Уколико овлашћени представник Понуђача не буде присуствовао поступку
преговарања, цена која је исказана у достављеној понуди ће се сматрати
коначном.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ, Илије
Гарашанина 24, 11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
за јавну набавку набавке услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача. Обавезно навести и број партије на коју се
понуда односи.
бр 25/18- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 16.12.2018. до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно,
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
- попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде
- попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су
садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да
образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;
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Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и
посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи
прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну
садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда
ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
3. ПАРТИЈЕ
-

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора
да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе на коју партију се предметна понуда
односи.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две
или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно,
односно могу бити достављени у виду изјаве у једном примерку за све
партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар
београдских фестивала, Илије Гарашанина 24, 11000 Београд, Србија са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – набавке
услуга у области културе за потребе реализације манифестације
Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
бр 25/18- НЕ ОТВАРАТИ или
„Допуна понуде за јавну набавку у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку набавка
услуга- набавке услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
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– ангажовање извођача бр 25/18- НЕ ОТВАРАТИ или
„Опозив понуде јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда за јавну набавку набавке услуга у области
културе за потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача. бр 25/18- НЕ ОТВАРАТИ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – набавке
услуга у области културе за потребе реализације манифестације
Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача бр 25/18- НЕ
ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресe свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је најдуже у законском року.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може
мењати понуду.
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9.3. Други захтеви
Под наступом се подразумева концерт у оквиру манифестације према
усвојеном програму, као и обезбеђивање свих инструмената и опреме која
није наведена као обавеза наручиоца
Понуде за све наведене наступе у оквиру дате цене наступа морају
обухватити и све трошкове, обавезе и дужности који су сходно моделу
уговора наведене као обавезе извођача, што се посебно односи на право
снимања и емитовања снимка концерта где је исто наведено.
Поред уметничког наступа, понуђач се у оквиру дате цене наступа обавезује
да ће учествовати у свим промотивним активностима, у складу са
могућностима, као и да ће доставити Наручиоцу све њему расположиве
промотивне и прес материјале у циљу најаве концерта
Уколико понуда подразумева додатну обавезу Наручиоца да за потребе
предметног концерта обезбеди опрему или инструменте Понуђач је дужан
да наведе све поменуте обавезе у техничкој спецификацији коју предаје уз
модел уговора.
Понуђена цена мора обухватати све друге евентуалне трошкове програма у
складу са понудом коју је доставио у току предселекције програма, а који
нису обавеза Наручиоца према предметној понуди
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средства обезбеђења нису предвиђена конкурсном документацијом.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail ana.butric@cebef.rs тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр
25/2018
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Елемент уговора о коме ће се преговарати је цена.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
могу бити достављени у виду изјаве једном примерку за све партије.
Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда,
са свим понуђачима који су доставили понуду. Преговарање ће се вршити у
више корака, све док понуђачи који учествују у поступку преговарања не дају
своју коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора
предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од
стране законкског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком
поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у
достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена
не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава
квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
Уколико овлашћени представник Понуђача не буде присуствовао поступку
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преговарања, цена која је исказана у достављеној понуди ће се сматрати
коначном.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail ana.butric@cebef.rs или факсом на број 011 32 36 530 или
препорученом пошиљком са повратницом на адреси: Илије Гарашанина 24
11000 Београд. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
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достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1)
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2)
назив и адресу наручиоца;
3)
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4)
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5)
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6)
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7)
потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 17/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Центар београдских фестивала ; јавна набавка 25/2018
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
21. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда, дана 16. 12. 2018. године у 12.15 часова на адреси наручиоца: Центар
београдских фестивала, Илије Гарашанина бр. 24, Београд, у присуству
чланова Комисије за предметну јавну набавку. По отварању понуда
приступиће се поступку преговарања до постизања коначне цене.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку без објављивања
позива за подношење понуда за јавну набавку –набавке услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
ЈН бр 25/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 19/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 20/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 21/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
набавкa услуга из области културе за потребе реализације пратећег
програма Градског дочека Нове 2018 године „Београдска зима 3- Моја
зима“ ЈН бр 17/2017
Предмет ЈН
цена без ПДВ-а Валута цена са ПДВ-ом
Валута
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6
Партија 7
Партија 8
Партија 9
Партија 10
Партија 11
Партија 12
Партија 13
Партија 14
Партија 15
Партија 16
Партија 17
Партија 18
Партија 19

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 22/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Партија 20
Партија 21
Партија 22
Партија 23
УКУПНО:
У пољу „валута“ уноси се назив валуте у којој је исказана цена. Цена мора бити исказана у динарима,
са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност,

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 23/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 24/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда за
јавну набавку – без објављивања позива за подношење понуда– набавке услуга
- набавке услуга у области културе за потребе реализације манифестације
Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача ЈН бр 25/2018 поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 25/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку набавке услуга у области културе бр 25/2018 – набавке
услуга у области културе за потребе реализације манифестације
Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и
то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује
да јеималац права интелектуалне својине.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 26/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку набавке услуга у области културе бр 25/2018 – набавке
услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку,и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођачи његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објавепозива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 27/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 1
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача група „Неверне бебе“ ( у даљем
тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 1 – концерт групе „Неверне бебе“
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
16.12.2018. године у 20.00 часова
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 28/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ улсуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 16. 12. 2018.
Време наступа: 20.00 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 1, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.1: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 29/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, као и да ангажује све неопходно пратеће техничко особље
и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди све инструменте и опрему који нису обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 30/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 31/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 32/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 2
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача представе „Деда Мраз нам стиже у
град“ ( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 2 - извођење представе „Деда Мраз нам стиже у град“
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
16.12.2018. године у 17.00 часова
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 33/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ улсуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
фестивала
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 16. 12. 2018.
Време наступа: 17.00 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 2, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.2: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _____________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 34/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, као и да ангажује све неопходно пратеће техничко особље
и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди све инструменте и опрему који нису обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 35/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 36/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 37/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 3
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2.
_____________улица_______________,
Србија,
ПИБ:______________
Мат.бр.______________ кога заступа ________________(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник као ексклузивни заступник трупе Статус гроуп“
која реализује представу „Успавана лепотица“ ( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 3 –извођење представе „Успавана лепотица“
место наступа: Комбанк дворана
16.12.2018. године у 12.00 часова
Датум наступа: 16. 12. 2018.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 38/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Време наступа: 12.00 часова
Проба: на дан наступа од 08.00 часова
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 3, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.3:___________ дин без ПДВ.,
ПДВ износи _____________дин.,
УКУПНО:____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
Најкасније до 31.12.2018., а по пријему наменских средстава од Оснивача.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди салу 1 Комбанк дворане за потребе извођења програма.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 39/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- превоз ИЗВОЂАЧА до Београда и назад, као и смештај у Београду током њиховог
боравка
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- инкорпорира у сценарио помињање спонзора манифестације „ЛИНО“ Подравка
- обезбеди сву сценографију, декор и реквизите неопходне за реализацију преставе , као
и њихово допремање до простора реализације извођења, монтажу и демонтажу и одвоз
по завршетку програма.
- да обезбеди 3д анимацију која се користи као сценографија
- да обезбеди реалне објекте који употпуњују слику, музичке сонгове урађене у 5.1.
саунду, суви лед као део пиротехнике и мирис боровине
- да обезбеди професионално извођење представе , учествовање у медијској
промоцији, достављање детаљног извештаја након наступа
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди, а посебно хонораре свих аутора, извођача и других лица
ангажованих на реализацији представе.
Угооврне стране су сагласне да се ЦЕБЕФ не може сматрати солидарним дужником у
случају потраживања било ког лица ангажованог од стране ДАВАОЦА УСЛУГА на
реализацији представе
Уговорне стране су сагласне да је улаз на предметни програм бесплатан до пуног
капацитета дворане
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
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ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
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Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________
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XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 4
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача ( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача (у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА)
ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће партије:
ПАРТИЈА 4 - извођење програма Музичко оперско театарске организације
МОТО
Давалац услуга ће реализовати 3 концерта, и то:
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1.) Понедељак, 17.децембар 2018.
17.00 – 18.00 Гала цонцерт – Удружење слепих и слабовидих МОТО
место наступа: Свечана сала Скупштине града
17.12.2018. године у 17.00 часова
Проба: на дан наступа
2.) Среда, 26. Децембар 2018.
16.00 - (НЕ)нацртани јунаци цртаних филмова – концерт МОТО удружења
место наступа: Дечији културни центар
26.12.2018. године у 16.00 часова
Проба: на дан наступа
3.) Четвртак, 27.децембар
18.00 Празнични глас града - удружење МОТО
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
27.12.2018. године у 18.00 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 4, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.4: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи ______________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди локације за потребе реализације програма: Скупштину града, Дворану
дечијег културног центра и бину у оквиру Клизалишта на тргу Николе Пашића за
потребе реализације програма, а у терминима који су наведени у члану 1. став 3. овог
уговора
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који су
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, као и да ангажује све неопходно пратеће техничко особље
и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма
- за потребе гала концерта обезбеди 14 столица и 14 пултева, као и пулт за диригента

Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који су предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послов, и
то:
 За потребе програма „гала Концерт“ – извођење популарних нумера класичне
музике у извођењу солиста и оркестра састављеног од афирмисаних уметника
чланова Музичко оперско театарске организације МОТО (14-20 извођача)
 За потребе програма (НЕ ) нацртани јунаци цртаних филова – извођење
популарних песама из цртаних филмова у извођењу младих оперских певача,
полазника “Летње оперске школе –Дивчибаре 2018.” уз пратњу клавирског
квартета ученика Средње музичке школе „Др.Војислав Вучковић
 За потребе програма „Празнични глас града“ - Професионално извођење
унапред усаглашеног репертоара празничних песама
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- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди све инструменте и опрему који нису обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- обезбедити музичке матрице за потребе реализације програма који су предмет овог
Уговора
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
Угооврне стране су сагласне да се ЦЕБЕФ не може сматрати солидарним дужником у
случају потраживања било ког лица ангажованог од стране ДАВАОЦА УСЛУГА на
реализацији представе
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
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забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
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У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________
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XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 5
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Лена Ковачевић( у даљем тексту
ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 5 – концерт Лене Ковачевић
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
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18.12.2018. године у 18.00 часова
У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ улсуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 18. 12. 2018.
Време наступа: 18.00 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 5, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.5: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 50/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, као и да ангажује све неопходно пратеће техничко особље
и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди све инструменте и опрему који нису обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА као овлашћени заступник ИЗВОЂАЧА неопозиво потврђује да ИЗВОЂАЧ
уступа Центру београдских фестивала без надокнаде, осим оне описане у члану 2. овог
Уговора, право на директан аудио и видео пренос, снимање, емитовање и репризе наступа
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описаног у члану 1. овог Уговора, како у целости тако и у деловима, и то: 1 премијера и 2
репризе, како у земаљском тако и у сателитском ТВ програму, путем интернета, штампаним,
аудио, видео, мултимедијалним као и у свим другим медијским и саопштајним формама,
постојећим и будућим.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА је сагласан да Центар београдских фестивала може горе наведено право
на пренос наступа и емитовање снимка наступа ИЗВОЂАЧА пренети на треће лице без било
каквих ограничења, као и да наведено дело може користити за потребе промоције
манифестације и Града Београда.
УГОВОРНЕСТРАНЕ су сагласне да Центар београдских фестивала као продуцент програма
који је предмет овог Уговора задржава сва имовинска и морална права продуцента предметног
програма у складу са Законом о ауторским и сродним правима.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих лица у вези
истицања евентулних захтева поводом повреде извођачких, ауторских и других права, односно
да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са неведеним лицима.

Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 52/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 6
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 53/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник реализатора хуманитарних радионциа „Деца
деци помажу“( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 6 – реализација хуманитарних радионица „Деца. Деци помажу“
место наступа: Хол Комбанк дворане у термину од 15.00 – 18.00 часова
Датуми реализације: 16.12,2018. , 18.12.2018., 19.12.2018., 23.12.2018., 26.12.2018.
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 6, као
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и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.6: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _____________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
- Обезбеди простор хола Комбанк дворане са леве стране од главног улаза у коме ће се
одржавати радионице у терминима из члана 1. овог Уговора
- Обезбеди столове, столице и таблу за писање
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 55/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- Обезбедити стручни кадар који ће ради са децом и обучавати их (шнајдерке)
- Обезбедити неопходан тим за реализацију хуманитарних радионица
- Обезбедити потрошни материјал за реализациију радионица: маказе, вуницу, конце,
тканину и др.....
- Контактирати и анимирати школе за учешће у пројекту
- организовати учешће јавних личности и стручњака у виду предавача и учесника
радионица
- Организовати мониторинг активности и снимање радионица
- Учествовати у медијској промоцији програма
- Реализовати хуманитарно давање у виду поделе направљених шалова и капа
угроженој деци
- Доставити Наручиоцу извештај о реализованим радионицама
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минутапрограма радионица
свим присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање
током целокупног трајања радионица.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
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Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 57/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 7
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 58/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Удружења грађана „Хајде обрадуј
дан“ ( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 7 – реализација представа Удружења грађана „Хајде обрадуј дан“
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ услуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 59/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Датуми наступа:
17.12.2018. Пипи Дуга Царапа
21.12.2018. Новогодишња бајка
22.12.2018. Тајна новогодишње царолије
29.12.2018. Деда Мразове царобне санке
2.01.2019.
Новогодисњи бунар зеља
03.01.2019. Мики Маус и новогодисњи хаус
05.01.2019. Зимске лудорије
06.01.2019. Деда Мраз у краљевству заборава
10.01.2019. Магична пахуља
12.01.2019. Астерикс И Обеликс спашавају Д.Мраза
13.01.2019. Штрумфастични новогодишњи бал
15.01.2019. Новогодишња ноћ
Време наступа: 17.00 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 7, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.7: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _____________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 60/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, као и да ангажује све неопходно пратеће техничко особље
и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди сценографију, костиме и сав декор за потребе реализације програма који су
предмет овог уговора
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
Уговорне стране су сагласне да се ЦЕБЕФ не може сматрати солидарним дужником у
случају потраживања било ког лица ангажованог од стране ДАВАОЦА УСЛУГА на
реализацији представе
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 61/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.

Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 62/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 63/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 8
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача ДЈ Урош Миловановић ( у даљем
тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 8 – наступ ДЈ Уроша Миловановића
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
21.12.2018. године од 20.00 часова ди 21.30 час
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 64/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ улсуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 21. 12. 2018.
Време наступа: 20.00 -21.30часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 8, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.8: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 65/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике,грејање као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди дј опрему и другу опрему која нисе обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 66/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 67/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 68/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 9
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Дејана Рељића- уметничко име: ДЈ
Муња( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 9 – наступ ДЈ Муње
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
22.12.2018. године од 20.00 часова ди 21.30 час
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 69/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ улсуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 22. 12. 2018.
Време наступа: 20.00 -21.30часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 9, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.9: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 70/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике,грејање као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди дј опрему и другу опрему која нисе обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 71/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 72/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 73/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 10
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача група „Макао“ ( у даљем тексту
ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 10 – концерт групе „Макао“
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
23.12.2018. године у 20.00 часова
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 74/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ улсуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 23. 12. 2018.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 10, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.10: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 75/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејање као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди све инструменте и опрему који нису обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 76/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 77/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 78/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 11
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача представе „Идеална половина“ ( у
даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 11 – извођење представе „Идеална половина“
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 79/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

место наступа: Академија 28.
Датуми наступа: 23. 12. 2018, 18.01.2019. и 25.01.2019. године
Време наступа: 20.00 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 11, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.11: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _____________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 80/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди сценографију, костиме и сав декор за потребе реализације програма који су
предмет овог уговора
- Обезбедити простор Академије 28 за потребе реализације програма и проба
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
Уговорне стране су сагласне да се ЦЕБЕФ не може сматрати солидарним дужником у
случају потраживања било ког лица ангажованог од стране ДАВАОЦА УСЛУГА на
реализацији представе
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан до пуног
капацитета сале у којој се одвија.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 81/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 82/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 83/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 12
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Небојше Марковића- уметничко
име: ДЈ Интрудер( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 12 – наступ ДЈ Интрудер
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
28.12.2018. године од 20.00 часова ди 21.30 час
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 84/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ услуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 28. 12. 2018.
Време наступа: 20.00 -21.30часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 12, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.12: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 85/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејања као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди дј опрему и другу опрему која нисе обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 86/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 87/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 88/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 13
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Давора Јовановића( у даљем тексту
ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 13 – наступ Давор Јовановић Акустик
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 89/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

05.01.2019. године у 20.00 часова
У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ улсуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 05 .01. 2019.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 13, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.13: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 90/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејање као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди све инструменте и опрему који нису обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 91/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 92/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 93/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 14
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Игора Трифунова и мађионичарске
представе „Игоров магични шоу“, ( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 14 – извођење мађионичарске представе „Игоров магични шоу“
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 94/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Датум наступа: 09.01.2019. године
Време наступа: 17.00 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 14, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.14: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _____________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 95/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди сценографију, костиме и сав декор за потребе реализације програма који су
предмет овог уговора
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
Уговорне стране су сагласне да се ЦЕБЕФ не може сматрати солидарним дужником у
случају потраживања било ког лица ангажованог од стране ДАВАОЦА УСЛУГА на
реализацији представе
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 96/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 97/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 98/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 15
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Марка Гриховића- уметничко име:
DJ Marko Gangbanger( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 15 – DJ Marko Gangbanger
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
11.01.2019. године од 20.00 часова дo 21.30 час
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 99/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ услуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 11. 01. 2019.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 15, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.15: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 100/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејања као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди дј опрему и другу опрему која нисе обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 101/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 102/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 103/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 16
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Бојан Вићентијевић- уметничко име:
DJ Bokee( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 16 – DJ Bokee
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
12.01.2019. године од 20.00 часова дo 21.30 час
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 104/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ услуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 12. 01. 2019.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 16, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.16: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 105/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејања као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди дј опрему и другу опрему која нисе обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 106/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 107/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 108/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 17
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Марка Дамјановића - уметничко
име: DJ Marchez( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 17 – DJ Marchez
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
18.01.2019. године од 20.00 часова дo 21.30 час
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 109/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ услуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 18. 01. 2019.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 17, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.17: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 110/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејања као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди дј опрему и другу опрему која нисе обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 111/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 112/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 113/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 18
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник групе „Amy`s House“( у даљем тексту
ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 18 – наступ групе „Amy`s House“
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
19.01.2019. године у 20.00 часова
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 114/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ улсуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 19 .01. 2019.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 18, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.18: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 115/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејање као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди све инструменте и опрему који нису обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 116/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 117/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 118/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 19
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Огњена Крстића- уметничко име: ДЈ
Огњен( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 19 – ДЈ Огњен
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
20.01.2019. године од 20.00 часова дo 21.30 час
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 119/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ услуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 20. 01. 2019.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 19, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.19: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 120/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејања као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди дј опрему и другу опрему која нисе обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 121/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 122/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 123/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 20
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник Јелене Јевремовић и групе „Хороскоп(у
даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 20 – наступ Јелене Јевремовић и групе „Хороскоп“
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
25.01.2019. године у 20.00 часова
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 124/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ услуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 25 .01. 2019.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 20, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.20: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 125/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејање као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди све инструменте и опрему који нису обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 126/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 127/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 128/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 21
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник групе „Мастербластерс“(у даљем тексту
ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 21 – наступ наступ групе „Мастербластерси“,
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 129/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

26.01.2019. године у 20.00 часова
У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ услуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 26 .01. 2019.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 21, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.21: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 130/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејање као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди све инструменте и опрему који нису обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 131/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 132/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 133/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 22
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник извођача Небојше Обрадовића- уметничко
име: DJ Oysha( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 22 – наступ DJ Oysha
место наступа: Клизалиште на Тргу Николе Пашића
27.01.2019. године од 20.00 часова дo 21.30 час
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 134/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају неповољних временских услова ДАВАЛАЦ услуга и НАРУЧИЛАЦ
услуга ће договорити други термин одржавања концерта у оквиру трајања
манифестације
Одлуку о одлагању програма у случају неповољних временских прилика донеће
НАРУЧИЛАЦ услуга, и о томе неодложно обавестити Даваоца услуга.
Датум наступа: 27. 01. 2019.
Време наступа: 20.00 -21.30 часова
Проба: на дан наступа
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 22, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.22: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је
предмет овог Уговора.
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а
сходно постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где
ће извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 135/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
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- Сноси трошкове прибављања и монтирања бине, адекватног висококвалитетног
разгласа и расвете и других продукционих захтева у складу са спецификацијом
техничког рајдера који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставити, а који је саставни део овог
Уговора и расветне технике, грејања као и да ангажује све неопходно пратеће техничко
особље и бинску опрему.
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- достављање промотивног материјала НАРУЧИОЦУ УСЛУГА, а по захтеву
НАРУЧИОЦА најкасније 3 дана по упућеном захтеву
- обезбеди дј опрему и другу опрему која нисе обавеза НАРУЧИОЦА услуга према
техничком рајдеру
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју
је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према
предметној понуди.
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минута наступа свим
присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током
целокупног трајања наступа.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 136/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
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ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 137/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.

За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 138/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

XII МОДЕЛ УГОВОРА ЈН 25 2018
ПАРТИЈА 23
о набавка услуга у области културе за потребе реализације манифестације Београдска
зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Јавна набавка бр 25/2018 без објављивања позива за подношење понуда –
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм
– ангажовање извођача.
Сачињен између:
1. Центра београдских фестивала, Светогорска бб, Београд, ПИБ 100038806. Матични
бр. 17356038, кога заступа Дамир Хандановић, в.д. директора (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
и
2. __________________________
са седиштем у улици ________________________ПИБ ________________
Мат.бр._______________ кога заступа ______________
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА)
као овлашћени ексклузивни заступник реализатора хуманитарне акције New years
competition - „Деца деци“( у даљем тексту ИЗВОЂАЧ)
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација дела програма
манифестације „Београдска зима 4“
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2018.годину предвидео јавну
набавку бр. 25/2018 - набавка услуга у области културе за потребе реализације
манифестације Београдска зима 4 –пратећи програм– ангажовање извођача.
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА чије је ангажовање
предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број
25/2018 која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге у области културе - манифестације Београдска зима 4 –
пратећи програм– ангажовање извођача.
(у даљем тескту МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће
партије:
ПАРТИЈА 23 – реализација хуманитарне акције New years competition - „Деца
деци“
Местор4еализације програма : УК „Влада Дивљан“
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 139/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

Датум реализације: 19.01.2019.
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 23, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички
рајдер који је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио уз наведену понуду, уколико такав
постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.23: ______________дин без ПДВ.,
ПДВ износи _____________дин.,
УКУПНО:_____________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа
уметника, као и све друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у
понуди програма коју је Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини
саставни део овог Уговора.(у даљем тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга, следећом динамиком:
_________________________а по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: 60 дана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом
трошку, у сарадњи с другим градским установама, градских институцијама,
спонзорима манифестације и партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди медијску кампању за потребе целе манифестације и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе
предметних наступа обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора и да ће се ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова,
према правилима струке и уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма.
- Обезбедити неопходан тим и стручни кадар за реализацију хуманитарне акције
- Контактирати и анимирати школе за учешће у пројекту
- обезбедити простор УК Влада Дивљан за потребе пробе и програма
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 140/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

- Учествовати у медијској промоцији програма
- Реализовати хуманитарну акцију према пројекту
- Доставити Наручиоцу извештај о реализованим радионицама
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим
промотивним акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу,
уговореним гостовањима и другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР
службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе
име и лик Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима
рекламног и пропагандног материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих петнаест минутапрограма радионица
свим присутним медијима у промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање
током целокупног трајања радионица.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву
неопходну правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих
лица у вези истицања евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права,
односно да ће сваки такав захтев ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са
неведеним лицима.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које
ИЗВОЂАЧА онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о
забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни
застоји... ) те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег
термина у нормалним околностима.Уколико је хонорар уплаћен пре настанка више
силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени хонорар умањен за износ
евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ у року три
дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан
нови термин наступа, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да ће остварити сарадњу
поводом концерта под условима истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 141/143
позива за подношење понуда ЈН бр 25/18 - услуга у области културе за
потребе реализације манифестације Београдска зима 4 –пратећи
програм– ангажовање извођача.

У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова
плаћања предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу
даљег поштовања одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до
отказа предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања
уговора, а пре уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ неће бити дужан да врати већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе
преузете овим Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може
извршити, делимично или у целости своју уговорну обвезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће
имати никаквих даљих обавеза према НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ
из било ког разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из
разлога описаних у чл.8. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног
термина наступа или на сам датум одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног
уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати
писмена сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим
потписима потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у
тумачењу или спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и
вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни
суд у Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе
уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној страни.
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За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић,в.д. директора
_________________
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