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Република Србија 
мmшст А РСТВО 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
Број: 401-01-244/2017-02 

Датум: 06.06.2017 . 
Београд 

Влајковићева 3 
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На основу члана 76. став 11. Закона о култури («Службени гласник РС», бр. 72/09, 
13/16 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 
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')1рс 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 меlјусобних 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 05.06.2017. 
године. 

[ 11 



-- --

Члан 2. Пројекат ће се реализовати у периоду до краја денембра 2017. године. 

Чтш 3. За реализацију Пројекта одобрена су среде rва у износу од 2.500.000 динара 
(словима:двамw1ионаипетстотииах11љадади11ара) која ће као трансфер бити пренета у 
корист буџета града Београда на уплатни рачун јавних прихода број: 840-733144843-53 
по моделу 97- 80 501 102199535 као индиректном кориснику тог буџета, у складу са 
захтевом Корисника број Р 2584/17 од 02.06.2017. го;щне, а за следеће намене: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА: -израда техничке документације" " . "" " " """ . """ "" " .""."". " "" "". ".2 . 500.000 динара 
Укупно: 2.500.000 динара. 

Члан 4. Корисник се обавезује да : 
Пројекат реализује у року из члана 2. оног уговора; одобрена средства користи наменски, у складу са чланом 3. овог уговора; 
уредно води финансијску и рачуноводствену документацију у вези са реализацијом 
Пројекта; 

. Министарству омо1·ући увнд у докумс11та11ију у вези са реализацијом Пројекта и да 
је трајно чува у складу са важећим прописима; на свим конференцијама за Штампу, у изјавама и обавештењима датим медијима, 
када је реч о- реа1iи.заuији 'Пројеката, као и на свим пропагандним материјалима 
везаним за Пројекат Корисника, на јасан и недвосмислен начин наводи да се 
Пројекат суфина11снра/фи11а11сира 111 буџета Републике Србије - Минист-dрства 
културе и информисања; 
као индиректни корисник буџе 111 Града Београда, извештава надлежни орган 
власти о реализацији пројекта и наменском трошењу средстава, у складу са 
прописима из области буџетског система; обавести Министарство о свим статусним и другим променама I<oje настану у 
време трајања уговора; 
се у свему лридр)!сава обавеза преузетих закључењем овог уговора. 
За тачност података који чине предмет овог уговора одговара лице које заступа 

Корисника. 

Члан 5. Министарство се обавезује да ће срадства до одобреног износа из члана 3. овог 
уговора пренети, па рачун Корисника, на основу писаног захтева Корисника. 
Захтев Корисника из става 1. овог члана треба ла садржи: назив и садржај Пројекта; 

планирану динамику реализације Пројекта; укупан износ средстава планираних за реализацију Пројекта; детаљно образложену с11ецификацију тporuкona за захтевани износ средстава, која 
мора бити у складу са наменама из члана 3. овог уговора . 

Члан 6. У случају да из неоправданих разлоrЋ реализација Пројекта не заврши у 
предвиђеном року, Корисни1с је обавезан да изврши повраћај средстава у року од 8 (осам) 
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дана од дана добијања обавештења ОЈ\ стране Министарства увећаних за затезну камату 

обрачунату од дана уплате средстава. 

Члан 7. Корисник се обавезује да поднесе Министарству Извештај о реализацији пројекта и 

достави доказе о наменском коришћењу финансијских средстава у року од 15 дана по 

завршетку Пројекта за који су додељена средства из члана З. овог уговора. У случају даје 

завршетак реализације Пројекта у лругој половини лецембра месеrщ, рок за достављање 

извештаја је З 1. децембар текуће године. 
Извештај из става 1 . овог члана треба да садржи: наративни извештај о реализацији l Јројекта; фиrшнсијски извештај са копијама свих рачуна којима се доказује наменски утрошак 

додељених средстава по овом уговору са потписом овлашћеног лица Корисника и 

са доказом о извршеним плаћањима преко рачуна (изводима банке); 

Копију Одлуке о додели уговора и копију уговора са изабраним понуђачем; 

1 Uедан) примерак техничке документације у писаном и 1 Gедан) примерак у 

електронском облику (СО) одмах 110 завршеној изради. Уз извештаје се обавезно доставља ~опија комплетне рачуноводствене 

документације о утрошеним средствима. која је оверена од стране Корисника средстава. 

ЧЈЈан 8. 
. . Надзор нан реализацијо:--1 Пројекта у ск;~аду са овим Уговором сгrроводнће 

Министарство културе и информисања. а Корисник се обавезује да ће на захтев 

Министарства омогућити неnосредаи увид у реализацију Пројекта и трошење средстава 

из Буџета. 
Такође, Корисник је у обавези да Министарству достави ванредни наративни и/или 

финансијски извештај, када то од њега затражи Министарство, и то у року од 5 (пет) дана 

од дана достављања писменог захтева Минисгарства. 

Члан 9. Корисник средстава је у обавези да о свим битним променама које ес односе на 

реализацију обавеза преузетих уговором одмах обаuести Министарство. 

Све евентуалне измене и допуне овог угоuора врше се у писменој форми пуrем 

анекса. Уговорна страна која предлаже измену \<Ј/или допуну овог уговора дужна је да 

предлог истих, достави у писменој форми другој уговорној страни. најкасније у року од Ј 5 

(петнаест) дана, пре дана завршетка реали1ације Пројекта . 

Чл:ш 10. Уговор престаје испуњењем свих обаве·1а обе уговорне стране које проистичу из 

овог уговора. 

Уговор може престати и: 
. 

1) Једностраним раскидом од стране Министарства у следећим случајевима: 

уколико Министарство на основу ванредног извештаја из члана 8. овог 

уговора, јасно, образложено и недвосмислено утврди да се Пројекат не 
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спроводи у складу са овим уговором на основу активности дефинисаних 
Пројектом: 
уколико Корисник средстава не поступа у складу са чланом 8. или не доста.ви 
извештаје из члана 7. и 8. на начин утврђен овим уговором; у другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима. 

2) Писменим споразумом уговорних страна. 

Члан 11. У случају једностраног раскида овог уговора, Корисник средстава је дужан да 
изврши повраћај целокупног износа пренетих средстава по основу овог уговора. у случају споразумног раскида уговора, истим ћс бити дефинисана међусобна 
права и обавезе, у погледу повраћаја пренетих средстава у погледу нереализованих 
обавеза из овог уговора. 

У случају да Корисник средстава не поштује одредбе овог уговора, као и у случају 
ненаменске употребе средстава из буџета Републике Србије, Министарство ће покренути 
одговарајући поступак пред надлежним судом. ' 

ЧЈ1ан 12. Корисник средстава се обавезује да при реализацији пројекта примењује све 
позитивне правне прописе. r 

Члаt1 13. Овај уговор се сматра закљученим Ј\аном потписивања од стране обе уговорне 

стране и производи правно дејство док обе угово·рне стране не испуне све обавезе које 
проистичу из истог. 

Члан 14. у случају евентуалног спора који настане у реализацији овог уговора, уговорне 
стране ће исти настојати да реше споразумно, у супротном спор ће се решавати пред 
надлежним судом у Београду. 

Члан 15. На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе прописа 
којима се уређују облигациони односи као и одредбе 11ругих важећих прописа. 

Чтш 16. Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) примерка 
задр~аuа. tv~инистарстnо, а 2 (два) примерка Корисник средстава. /~~·~gi~~ИKA ' . ЗА ~и7ист АРС/9О"''у/ : .. ~ .. ~·.· · tJ!/d~ Йлл1Ј 1>_· '-t-r--~_Щ_ ·. Олив~р~ :~уч10DИћ,~иректора Вукосављевић, министар 
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