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уговор о ШТАМПИ - JH бр. 5/201Здату..- .f... 1.I(~:f!11.1J .. 20.13.. roдмнa
Беоrрад

3аКJbучен измеТ)у:

1. Балканолошког института САНУ, ул. Кнез Михаилоа 35/4, Београд, Матични бр.

07053908;
ПИБ 101824163; ПДВ 158635864; жиро рачун 840-1245660-73, кога заступа директор др

Душаи'т: Батаковип (у AaJbeM тексту: корисник услуга) и

2. Colorgrapfx d.o.o., Београд, ул. Драга Jефтипа ББ, матични броj 17156306, шифра

делатности 1813, регистарски броj 2017156306, ПИБ 100159404, кога заступа директор

Ненад Стаменковип, (у да/ЬеМ тексту: пружалац услуга).

Члан 1.
8' Предметовог уговора je услуга штампе:

1. Монографиjа Србujа у брumаНС1<оj полumuцu 1889-1903 аутор: JЬубодраг Ристип

2. 3борник The Italian Strategies in the Balkans /гоm Risorgimento to Communism ур.

Воjислав Павловип

3. часопис Balcanica 44

у издаl-bУ Балканолошког института САНУ, а по спроведеном поступку jaBHe набавке

мале вредности, бр. 5/2013
Саставни део овог уговора je понуда извршиоца услуга бр. 187/1 од 01. 11. 2013. године
са понуТ)еном ценом и то:

Baleaniea 44 83.106,00

Србujа у брumанекоj полumuцu 129.790,00
The Italian 5trategies iп the Ваlkапs 86.346,00

Свега 299.242,00

Члан 2.
8 Извршилац услуга се обавезуjе да предметну услугу из чл. 1. овог уговора изврши у

тиражу од по 300 примерака, а у свему према техничким карактеристикама и

спецификациjама Koje су саставни део конкурсне документациjе, понуди, бр бр. 187/1
од 01. 11. 2013. године и правилима струке.

Члан 3.
Корисник услуга се обавезуjе да на име услуге Koja je предмет овог уговора, уплати

износ од 299.242,00 динара, плус ПДВ у висини 8% динара (23.939,36) , што укупно

износи 323181,36 динара, на текупи рачун извршиоца услуга бр. 285-2031000000164-03

код банке СБЕРБАНК, наjкасниjедо 31.12. 2013. године.



--

Чl1ан 4.

Извршилац услуга се обавезуjе да на име корисника услугаположи одмах наплативу

банкарску гаранциjу у висини уплаnеног аванса у иуносу од 323181,36 динара

Чl1ан 5.

Корисник услуга се обавезуjе да обезбеди и достави материjал за штампаl-bе Кl-bиге

извршиоцу услуга у ПДФ формату.

Чl1ан 6.

Извршi!1ll'ац услуга се обавезуjе да УСI1УГУ из чл. 1. овог уговора изврши у року од 25

дана од дана приjемаматериjала у ПДФ формату.

Чl1ан 7.

Уговорне стране су се договор~ле, да уколико се у тренутку приjема одштампаних

Кl-bига укажу неки недостаци у ПОГl1еду квалитета или очигледне грешке, или се

приликом штампе ниjе поступило по техничким спецификациjама, извршилац услуга ne

у том случаjу бити у обавези, да у року од пет дана од дана писане рекламациjе

корисникауслуга, исте отклони.

Ако у наведеном року извршилацуслуга не може да отклони недостатке, корисник има

право да раскине уговор, а извршилац услуга je у том случаjу дужан да кориснику

надокнади насталу штету.

Чl1ан 8.

Уколико извршилац услуга не изврши услугу у уговореном року из члана 5. овог

уговора, у оба вези je да кориснику исплати 0,5% од вредности неиспорученог дела за

сваки дан закаШl-bеl-bа.

Чl1ан 9.

Извршилац услуга ne предметуговора из члана 1. овог Уговора вршити самостално.

Чl1ан 10.

У случаjу спора уговорне стране су се споразумеле да исти реше споразумно, а у

• супротном исти ne се решавати пред надлежнимсудом у Београду.

Чl1ан 11.

OBaj уговор je саЧИl-bен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
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