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Број:388-1/84 

Датум:08.06.2015. 

 

УГОВОР о вршењу 

услуга  – рестаурације витража на северно западној фасади Синагоге у Суботици  

уговор закључен дана 08.06.2015.године између : 

МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА ПИБ : 

100838736 МАТ.БР. 08137455 ТРГ СЛОБОДЕ 1/3 ( у даљем тексту :Наручилац посла) кога заступа 

в.д.директор Александар Токовић 

и  

„Атеље Станишић ” из Сомбора ул. Коњовићева бр.5, ПИБ:10012236, МАТ бр:55002215, 

Број жиро рачуна : 165-9030-18 кога заступа Стеван Станишић ( у даљем тексту Извођач посла) 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица 

додељује „Атеље Станишић ” из Сомбора ул. Коњовићева бр.5 уговор о јавној набавци мале 

вредности услуга  – рестаурација витража на северно западној фасади Синагоге у Суботици,  након 

спроведеног поступка јавне набавке мале вредности у поступку бр. ЈНМВ/У/1/2015, на основу 

одлуке о избору најповољније понуде 360-1/84 од 27.05.2015.године, јер је понуда понуђача 353-1/84 

од 26.07.2015. изабрана као најбоља према критеријуму за доделу уговора. 

Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора услуга  – рестаурације витража на 

северно западној фасади Синагоге у Суботици ЈНМВ/У/1/2015, укупне вредности 

595.340,00 динара (словима петстотинадеведесетпетхиљадатристачетрдесет) без ПДВ-а, 

односно 714.408,00 динара (словима седамстотиначетрнестхиљадачетристоосам) са ПДВ-ом.  

У оквиру извршења набавке предметне услуге , добављач ће извршити услугу  према понуди 

353-1/84 од 26.07.2015. деловодни број МЗЗСК-а), која представља саставни део овога 

Уговора и која се налази у прилогу овога Уговора. 

Члан 3.  

Наручилац услуге се обавезује да плати вредност  услуге из чл. 2. овог уговор 
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Члан 4.  

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица ће извршити плаћање 

„Атеље Станишић ” из Сомбора ул. Коњовићева бр.5 према следећој динамици : 

- 50% по потписивању уговора    

- преосталих 50% по окончаној ситуацији.  

Члан 5.  

У погледу евентуалне накнаде материјалне штете која би могла настати као последица несавесног 

извршавања уговорних обавеза једне од страна примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 6. 

За све што није уговорено непосредно се примењују одредбе Закона о облигационим односима и 

други важећи прописи Републике Србије. 

Члан 7. 

За случају спора уговорне стране ће покушати да реше спор мирним путем а у случају да до мирног 

решавања спора не дође уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици.  

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих по 2 примерка налазе код сваке 

уговорне стране.  

 

за„Атеље Станишић ”         за Завод 

Стеван Станишић      в.д.директор Александар Токовић 

 


