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Република Србија
мmшст А РСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Број:

401-01-244/2017-02
06.06.2017 .

Датум:

Београд
Влајковићева

3

На основу члана 76. став 11. Закона о култури («Службе ни гласник РС», бр. 72/09,
и 30/16-испр.) и Финансијског плана прихода и расхода Министарства културе и
информисања за 2017. годину, број : 400-00-00052/2016-06од21. 12. 2016. године, у коме су

13/16

опредељена средства у скilаду са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину
(«Службени гласник РС », бр. 99/ Ј 6) и у складу с~ Одлуком о додели средстава број 401-

01-244/2017-02

од

05.06.2017.

године,

Републюса Србнја-.: - 1\fинистарство културе и информисања, Вл~јковићеnа бр. З,
Београд, које заступа мюiист_ар Владан Вукосављевић
и

Завод

за заштиту спомени1са. 1суш')1 рс Града Београда, Калсмег11а11, 1'орњи град 14,
Београд, 1<оји заступа Оливера Вучковић,n.л.. директора (у даљем тексту: Корисник), с

друге стране

Закључили су ' дансt

06. јуна 2017. 1·оди11е:

УГОВОР
о фитшсираљу пројекта:
Израд~1 тех11ичке документације

за ре1сонструкцију, рсвитализацију,санацију и адаптацију Уметнич1соr павиљона
"Цвијета Зузорић", Мали .кnлемсгда11 бр.1 у Београду

Чла11 Ј.

Предмет оnог уговора је регулисање меlј усобних

права

и

обавеза у

циљу

финансирања
Израде технич1<е документације за добијање одговарајућег решења 1а
извођење радова на ре1<онстру1<цији, рсвитализан_ију. санацију и адаптацији Уметничког

павиљона "Цвијета Зузорић" Мали Калемеrда11 бр . 1 у Београду (у даљем тексту: Пројекат),

одобреног на основу Одлуке о додели средстава број 401-01-244/2017-02 од 05.06.20 17.
године.
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Члан 2.
Пројекат ће се
реализовати у пе
риоду до краја
денембра

За реализациј
у Пројек

Чтш

2017.

године .

3.

та одобрена су
(словима:двамw1и
среде rва у из
онаипетстотииах1
носу од
2.500.000 динара
1љадади11ара)
корист буџета
која ће као тран
града Београда
сф
ер
бити пренета у
на уплатни рачу
по моделу 97н јавних приход
80 501 102199535 ка
а број: 840-7331
44843-53
о
индиректном ко
захтевом Корисн
риснику тог бу
ика број Р 2584
џе
та
,
/17
у
ск
од
ладу са
02 . 06.2017. го;щне
СПЕЦИФИКАЦ
, а за следеће на
ИЈА ТРОШКО
мене:
ВА:

-израда техничке
документације" " .
Укупно:

2.500.000 динара .

" " " " """ . " "" "" " .""

."". " "" "". " .2 . 500.

000 динара

Члан 4.
Корисник се обав
езује да :
Пројекат реализ
ује у року из чл
ана 2. оног угов

ора;
одобрена средст
ва користи наме
нски, у складу
уредно води фи
са чланом 3. ов
нансијску и ра
ог уговора;
чуноводствену
документацију
Пројекта;
у вези са реализ
ацијом

Министарству ом
о1 ·ући увнд у

.

докумс11та11ију у
је трајно чува
ве зи са реализац
у складу са важе
ијом Пројекта и да
ћим прописима;
на свим ко

нференцијама за
Штампу, у изјавама
када је реч о- реа1
и обавештењима
iи .заuији 'Пројеката
датим медијима,
, као и на свим пр
везаним за Прој
опагандним матери
екат Корисника,
јалима
на

јасан и недвос
Пројекат суфина
мислен начин
11снра/фи11а11си
наводи да се
ра
111
буџета Републик
културе и инфо
е Србије - Ми
рмисања;
нист-dрства
као индиректни
корисник буџе 111
Гр
ада
Београда, извешт
власти о реал
изацији пројек
ава надлежни ор
та и наменско
ган
прописима из
м трошењу ср
области буџетс
ед
става, у складу
ког система;
са
обавес

ти Министарство
о свим статусним
и другим променам
уговора;
а I<oje настану у
свему

време трајања

се у
лридр)!сава обав
еза преузетих за
кључењем овог
За тачност пода
уговора.
така који чине
предмет овог уг
Корисника.
овора одговара
ли

це које заступ
а

Чла н 5.
Министарство се
обавезује да ће
срадства до одоб
уговора прен ет
и, па рачун Ко
реног износа из
рисника, на ос
члана
нову
Захт

ев Корисника из
става

1. овог члана треба ла

писаног захтев
а Корисника.
садржи:

3.

овог

назив и садржај
Пројекта;
планирану дина
мику реализациј
е Пројекта;
укупан
износ средстав
а

планираних за
реализацију Пр
детаљно образл
ојекта;
ожену с11ецифика
ци
ју
тp
oruкona за захтев
мора бити у ск
ани износ средст
ладу са намена
ма из члана 3. ов
ава, која
ог угов
ора .

Члан 6.
У случају да
из неоправданих
разл оrЋ реализац
предвиђеном року
ија Пројекта не
, Корисни1с је об
заврши у
авезан да из врши
повраћај средстав
а у року од 8 (оса
м)
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дана од да
на добија
ња

обавеш

тења ОЈ\
ту од дана
уплате ср
едстава .

обрачуна

стране

Министарст

ва увећан
их за затезн
у камату

Корисник
Члан 7.
се обавезуј
е да поднес
достави до
е Министар
казе о наме
ству Извешт
нском кор
завршетку
ај о реализ
ишћењу фи
Пројекта
нансијских
ацији пројек
за
ко
ји
су додеље
ср
та и
завршетак
ед
ст
ава у року
на средства
реализациј
од 15 дана
из
е
чл
Пр
ана З. овог
ојекта у лр
извештаја
по
угој полови
уговора. У
је З 1. деце
случају да
мбар теку
ни лецембра
је
ће године.
месеrщ, ро
к за достав
љање
Извештај
из става 1
. овог члана тр
еба да садр
наративни
жи:
извештај
о реализац
ији l Јројек
фиrшнсијск
та;
и извештај
са копијама
додељени
свих рачуна
х средстав
којима се
а по овом
доказује на
са доказом
уговору са
менски ут
о извршени
потписом
рошак
м
о
в
пл
л
а
аћ
шће ног ли
ањима прек
Копију Од
ца
о рачуна (и
Корисник
луке о доде
а и
зв

ли уговора
одима банке)
и копију уг
;
ов
ор
а
те
са
хн
изабраним
ичке доку
електронск
понуђачем;
ментације
ом облику
у писаном
(С О) одма
и 1 Gедан)
х 110 заврше
примерак у
ној изради
.

1

Уз

Uедан) при
мерак

документац

извештаје

се

ије о утрош
еним

Надзор

обавезно

доставља

средствима.

~опија

комплетне
која је овер
рачуноводств
ена од стра
ене
не Корисник
а средстава.

.

.
ЧЈЈан 8.
нан реализ
ацијо:--1 П
Министарст
р ојекта у
во култур
ск;~аду са
е и инфо
овим Угов
Министарст
рмисања .
ором сгrр
ва омогућ
а
Ко
ри
сник се об
оводнће
ит
и неnосред
из Буџета.
авезује да
аи увид у
реализациј
ће
на
захтев
у Пр ојекта
и трошењ
Такође, Кор
е средстав
исник је у
а
обавези да
финансијск
Министарст
и извештај,
ву
ка
до
да
стави ванр
то од њега
од дана до
едни нарати
стављања
затражи Ми
вни и/или
писменог
нистарство
захтева Ми
, и то у ро
нисгарства
ку од 5 (пет
.
) дана
Корисник ср
Члан 9.
едстава је
у обавези да
у обавеза пр
о свим бит
еузетих уг
ним промен
овором одма
ама које ес
Све евенту
х обаuести
алне изме
односе на
Министарст
не
и допуне
анекса. Угов
во
.
овог угоuор
орна страна
а врше се
која предла
предлог исти
у писменој
же измену
х, достави
форми пу
\<Ј/
ил
и допуну ов
у
rем
писменој ф
(петнаест)
ог уговора
орми другој
дана, пре да
дужна је да
уговорној ст
на завршетк
рани. најкас
а реали 1а ци
није у року
је Пројекта
од Ј 5
.
реализациј

Уговор прес
таје испу
њењем

овог угов
ора.

Уговор мо
же преста
ти и:
1) Је

Чл:ш 10.
свих обаве·
1а обе угов
орне стране
које проист
ичу

дностраним

из

раскидом од
.
стране Мини
уколико Ми
старства у
нистарство
сл
едећим случ
на основу
уговора, ја
ајевима:
ванредног
сно, обра
из
вештаја из
зложено и
члана 8. ов
недвосмисл
ог
ено утврди
да се Прој
екат не

(3)

--спроводи у ск
ладу са овим
уговором на
основу активн
Пројектом:
ости дефиниса
них
уколико Корисн
ик средстава не
по
ст
уп
а
у складу са чл
извештаје из чл
аном 8. или не
ана 7. и 8. на на
доста.ви
чин утврђен ов
у другим случај
им уговором;
евим

2) Писменим

споразумом

а предвиђеним
Законом о обли
гационим
уговорних ст
рана.

односима.

Члан 11.
У случају једн
остраног раскид
а
овог уговора, Ко
изврши повраћај
рисник средстав
целокупног из
а је дужан да
носа пренетих
средстава по

основу овог уг
овора.

у случају спор
азумног раскид
а уговора, исти
права и обавез
м ћс бити дефи
е, у погледу
нисана међусобн
повраћаја прен
а
етих средстава
обавеза из овог
у погледу нере
уговора.
ализованих
У случају да Ко
рисник средстав
а не поштује од
ненаменске упот
редбе овог угов
ребе средстава
ора, као и у случ
из
бу
џе
та Републ ике Ср
ају
одговарајући
бије, Министар
поступак пред
ство ће покренут
надлежним су
и
дом.
'

ЧЈ1ан 12.
Корисник сред
става се обавез
уј
е да при реализ
позитивне правне пр
ацији пројекта
описе. r
примењује све

Члаt1 13.
Овај уговор се
сматра закључ
ен
им Ј\аном потп
стране и произв
исивања од ст
оди правно де
ране обе угов
јство док обе
орне
угово·рне стране
проистичу из
не испуне све
истог.
обавезе које

Члан

у случају евентуал
ног сп

14.

ора који настане у
стране ће исти
реализацији овог
настојати да ре
уговора, уговорне
ше споразумно,
надлежним судо
у
су
пр
отном спор ће
м у Београду.
се решавати пр
ед
Члан 15.
На све што ни
је регулисано
овим уговором
којима се уређуј
примењиваће
у облигациони
се одредбе пр
односи као и од
описа
редбе 11ругих ва
жећих прописа.

Чтш 16.
Овај уговор је са
чињен у 4 (четир
и)
истоветна пример
задр~аuа. tv~инист
ка, од којих
арстnо, а 2 (два)
примерка Корисн
ик средстава.

/~~·~gi~~ИKA

: . Ол~. ~·.· · tJ!/d~
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'

Йлл1Ј

ив~р~:~уч10DИћ,~иректор

а

2 (два)

примерка

. ЗА ~и7истАРС/9О"''у/

1>_·'-t-r--~_Щ_

Вукосављевић, министар
[4]
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