
 

 

                               
          Република Србија 

          МИНИСТАРСТВО  

              КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА 

         И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА 

           Београд, Влајковићева 3 

            Број: 451-04-1224/2011-03 

           Датум:29.06.2011. 

 

 

 

У Г О В О Р 
Закључен између: 

Републике Србије -Министарство културе, информисања и информационог друштва, 

Влајковићева бр. 3, Београд, кога заступа министар Предраг Марковић  (у даљем тексту: 

Министарство), с једне   и 

Савеза гуслара Србије, Браће Југовића  бр.19, Београд, кога заступа Радован Пековић, 

председник (у даљем тексту: Корисник средстава) с друге стране. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

 

Суфинансирање  пројекта „Светионик српске културе-гусле ( интернет презентација 

гусала)“ 

 

Члан 1. 

         На основу Одлуке министра број 451-04-213/2011-03 од  01.04.2011. године, Министарство 

учествује у финансирању    пројекта „Светионик српске културе – гусле (интернет презентација 

гусала )“ у износу од  150.000.оо  динара (стохиљададинара). 

 

Члан 2. 

Корисник се обавезује да: 

- гарантује за тачност свих чињеница и планираних рокова, за реализацију    

програма/пројеката, наведених у поднетом Захтеву. 

-  да програм/пројекат из овог уговора реализује у свему према Захтеву;  

- програм/пројекат реализује у складу са предрачуном трошкова датим у спецификацији 

трошкова; 

- да Министарству омогући увид у финансијску документацију и да је трајно  чува у складу са 

важећим  прописима; 

 -  да на свим конференцијама за штампу, у изјавама и обавештењима датим медијима, када је 

реч о реализацији програма/пројеката, као и на свим пропагандним материјалима везаним за 

програме/активности Корисника, истакне допринос и учешће Министарства ; 



-  обавезује се  да све поступке јавних набавки о додели уговора, у вези реализације одобреног 

Пројекта, спроведе у складу са важећим законским прописима; 

- Корисник је дужан да одобрена средства користи наменски, у складу са достављеним 

подацима из Захтева; 

 

Члан 3. 

            Министарство се обавезује да ће уплату средстава извршити  у целости. 

Наведена средства ће бити уплаћена  на жиро рачун Корисника број: 

355-0000001006960-22, ,   ПИБ 102570334 

Министарство ће кориснику исплаћивати средства за наведени пројекат,  по потписивању 

Уговора, а најкасније  до краја текуће године.    

 

                                                                   Члан 4. 

Корисник се обавезује да сва добра прибављена по основу средстава из уговора не могу 

бити предмет отуђења и пренамене без претходне писмене сагласности Министарства.  

 

Члан 5. 

 Корисник је дужан да се придржава рокова у свим фазама реализације програма/пројекта 

наведених у Захтеву, као и да представника министарства, прихвати и  омогући  вршење  надзора 

над реализацијом пројекта/програма и наменским коришћењем средстава. 

 

Члан  6. 

У случају да из неоправданих разлога реализација Пројекта не отпочне или се не заврши у 

предвиђеном року, а у складу са предвиђеним циљевима Корисник је обавезан да изврши повраћај 

средстава у року од 8 (осам) дана од дана добијања обавештења од стране  Министарства и 

увећано за затезну камату обрачунату од дана уплате средстава на рачун корисника до дана 

повраћаја средстава на  уплати на рачун извршења буџета РС . 

                                                     

                                                         Члан  7. 

Обавезује се Корисник да достави Извештај о наменском коришћењу средстава   у року од 15  

дана од дана утрошка дозначених средстава, а најкасније до краја текуће године. Писани 

извештај из става 1. овог члана треба да садржи: 

- кратак опис извршених улагања и утрошених средстава са спецификацијом плаћања; 

- комплетну документацију у вези спроведених поступака јавних набавки; 

- копије уговора закључених са извођачима радова, добављачима и другим лицима, који су  

закључени у току и у вези реализације Пројекта; 

- копије свих рачуна на основу којих су извршена плаћања са потписом облашћеног лица, са 

доказом о извршеним плаћањима преко рачуна (извод пословне банке); 

- фото-документацију развојних фаза Пројекта. 

                                            

                                                       Члан 8. 

        Након завршетка  реализације  програма/пројекта је обавезан да омогућу приступ 

Комисији коју формира Министарство, да изврши  надзор  над реализацијом пројекта.  

 Комисија је обавезна да сачини  извештај у три примерка,  два за  Министарство  и један  

за кориснике.  

 

Члан 9. 



Све евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се Анексом уговора. 

 

 

Члан 10. 

           За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других важећих прописа. 

 

Члан 11.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико не дође до 

споразума  решаваће   суд  опште надлежности    у Београду. 

 

Члан 12. 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака ,од којих свака уговорна 

страна добија по 3 (три) примерка. 

 

                                                                  

 

 

ЗА КОРИСНИКА 

 

__________________________ 

Радован Пековић, председник 

                   ЗА МИНИСТАРСТВО 

 

           ____________________________ 

            Предраг Марковић, министар 

 

 

 

 


