
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОДАЈЕ ПРОМОТИВНОГ ПРОСТОРА 
ПОТЕЦИЈАЛНИМ ОГЛАШИВАЧИМА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ 

ДАНИ – ГОСПОЈИНА 2022 

 

Закључен дана _____ у Новом Бечеју, између: 

 
1. ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, ПИБ 101431164, коју заступа председник 
општине Саша Максимовић (у даљем тексту: Општина) 

и 

2. _______________________________________________________________(у даљем тексту: Субјекат пружања 
услуге) 

 
Преамбула 

Члан 1. 

Општина Нови Бечеј традиционално организује сваке године у месецу августу манифестацију 
"Великогоспојински дани – Госпојина", која траје неколико дана, има велики број посетилаца 

и има богат културно-уметнички, музички, гастрономски и други програм (у даљем тексту: 
Манифестација). 

 
Члан 2. 

У оквиру наведене Манифестације постоји велики потенцијал за прикупљање финансијских 

средстава од стране привредних друштава која послују у Републици Србији и која имају интерес за 
промоцију своје фирме, својих брендова и/или својих производа директним  или  индиректним 

промотивним активностима  у вези са  Манифестацијом (у даљем тексту: Оглашивачи). 
 

Члан 3. 

Субјекат пружања услуге послује од __________ године као рекламна агенција која пружа 

маркетиншке услуге, и као продукцијска кућа која производи различите рекламне артикле, а све 

за потребе промотивних активности својих клијената. 

 
Субјекат пружања услуге је препознатљиво  и добро  позиционирано привредно друштво, како  
на  страни  својих бивших, постојећих и потенцијалних клијената, а који би могли бити 
потенцијални оглашивачи на Манифестацији, тако и код својих добављача и подизвођача са 

којима се заједно могу произвести рекламни артикли који би се користили у промотивне сврхе на 
Манифестацији. 

 
Поред тога, Субјекат пружања услуге је код неколико великих Оглашивача у Републици Србији, и 
регистовани дистрибутер за неколико рекламних каталошких готових производа, како у земљи 

тако и у иностранству. 
 
Предмет Уговора 

Члан 4. 

Предмет овог Уговора је пословно-техничка сарадња између Општине и Субјекат пружања услуге, 
која се односи на промотивне и комерцијалне послове у циљу продаје огласног времена и 
простора потенцијалним Оглашивачима, а све у вези са наведеном Манифестацијом. 

 
Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да Субјекат пружања услуге за потребе Општине Нови Бечеј, а у 
циљу реализације послова из Члана 4. Овог Уговора обавља следеће послове: 
- Истраживање тржишта у циљу откривања заинтересованости потенцијалних Оглашивача; 
- Остваривање контаката, слање понуда и вршење преговора са потенцијалним Оглашивачима; 

- Уговарање послова са Оглашивачима који се сагласе да се оглашавају на Манифестацији; 
- Производњу промотивних артикала потребних за реализацију оглашавања на Манифестацји, 
уколико Оглашивачи немају 

унапред припремљене своје производе. 
 
 
 
 
 



Начин реализације посла 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да ће Општина одредити једну особу из стручног тима за маркетинг 
Манифестације, координацију послова из овог уговора и оперативну комуникацију и реализацију 
сарадње са Субјектом пружања услуге на пословима који су предмет овог Уговора (у даљем 
тексту: Представник Општине). 

 

Члан 7. 

Субјекат пружања услуге се обавезује да буде у редовној комуникацији са Представником 
Општине, и да га писаним путем (е-маилом) обавештава о токовима преговора, закљученим 
уговорима, наплати и другим елементима битним за успешну реализацију овога посла. 

 
Општина се обавезује да преко свог Представника буде у редовној комуникацији са Субјектом 
пружања услуге, и да га писаним путем (е-маилом) обавештава о информацијама потребним за 
што бољу продају промотивних пакета Оглашивачима, и за  реализацију промотивних активности 
Оглашивача, а у вези са Манифестацијом. 

 
Члан 8. 

Општина се обавезује да ће дефинисати и доставити Субјекту пружања услуге детаљан опис 
промотивних пакета за оглашавање на Манифестацји, са ценама и валутама плаћања, и то 

најкасније 15 дана од дана потписивања овог Уговора (у даљем тексту: Ценовник). 
 

Члан 9. 

У случају да реализација уговарања са Оглашивачима буде испод очекиване динамике, или да 

реакције Оглашивача на понуђене промотивне пакете сигнализирају да су цене пакета веће од 
цене коју су Оглашивачи спремни да плате, Представник Општине може дати писану сагласност 
Субјекту пружања услуге (е-маилом) да може у појединачним случајевима дати попуст одређеном 
Оглашивачу, или нудити Оглашивачима одређене промотивне пакете са попустом ускладу са 
Одлуком Организационог одбора Манифестације. 

 
Наведени попусти ће бити дефинисани од стране Представника Општине за сваког појединачног 

Оглашивача, или за сваки појединачни пакет, и могу изностити максимално 50% од цена 
иницијално предвиђених Ценовником. 

 
Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће Субјекат пружања услуге вршити продају наведених 
промотивних пакета Оглашивачима, правећи посебан продајни уговор са сваким Оглашивачем 

појединачно, с тим што је дужан да наведен уговоре достави Општини ради увида и праћења 
реализације посла. 

 
Члан 11. 

Субјекат пружања услуге се обавезује да достави Представнику Општине све елементе у 
електронском и физичком облику које добије од Оглашивача, а који су неопходни да би Општина 

могла да реализује промотивне активности Оглашивача на Манифестацији, и то најкасније до дана 
предвиђеног оперативним планом начињеним у сарадњи са Представником Општине. 

 
У случају да Оглашивач не достави  Субјекту пружања услуге све наведене потребне 
елементе на време, Општина нема никакву одговорност за закаснелу или пропуштену 

промотивну активност Оглашивача на Манифестацији. Општина такође, не одговара за 
пропуштање благовременог достављања материјала коју су предмет овог уговора од стране 

Субјекта пружања услуга. 
 

Члан 12. 

Уколико је промотивни материјал достављен до предвиђеног рока, Општина је обавезна да 

реализује све промотивне активности Оглашивача према промотивним пакетима, у оквиру 

Манифестације, и то према сваком појединачном уговору који Субјекат уговори са Оглашивачима, а 

у складу са промотивним пакетима. 
 
Плаћање 

Члан 13. 

Општина ће са Субјектом пружања услуга преко Представника Општине дефинисати рокове 

плаћања који ће се унети у појединачне уговоре са Оглашивачима, а који ће бити авансни (пре 

одржавања Манифестације), а само изузетно уз посебну сагласност Општине одложени (након 

завршетка Манифестације). Субјекат пружања услуга је обавезан да договорене рокове плаћања са 



Општином унесе у уговоре са Оглашивачима. 

 

Субјекат пружања услуга је дужан да се стара о благовременој наплати појединачних уговора које је 

закључио са Оглашивачима. 
 
У случају уговарања одложеног плаћања, крајњи рок који може бити уговорен је 31. децембар 

текуће године у којој се одржава Манифестација.  
 

Субјекат пружања услуга се обавезује да ће вршити уплату новчаних средстава на рачун Општине у 

износима дефинисних Ценовником за сваки појединачни промотивни пакет који Субјекат уговори са 

Оглашивачима у кратком року, а најкасније у року од 3 дана од пријема новца на рачун Субјекта од 
стране Оглашивача. 

 

Уколико је са појединим Оглашивачем уговорен авансни рок плаћања (плаћање пре почетка 
Манифестације), а за који Оглашивач није уплатио пун износ и у року наведеним у уговору, Општина 

нема никакве обавезе према наведеном Оглашивачу, као ни према Субјекту на основу тог 

појединачног уговора. 

 
 
Остало 

Члан 14. 

У случају евентуалног спора, уговорне стране ће исте решавати пре свега мирним путем, а у 
супторном биће надлежан Привредни суд у Новом Саду. 
 

Овај Уговор се закључује за потребе Манифестације "Великогоспојински дани – Госпојина 2023'' и 
траје све до реализације свих закључених уговора са Оглашивачима. 

 
 

Члан 15. 

Овај Уговор је сачињен у два истоветна примерка, за сваку уговорну страну по један примерак. 
 
 
_______________________________                            ________________________________ 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ     СУБЈЕКАТ ПРУЖАЊА УСЛУГА 


