
                            
               РЕПУБЛИКА СРБИЈА                        

             Министарство културе,  
                    информисања 

        и информационог друштва 

         Број: 451-04-248/2011-05                  
                 Датум: 14.06.2011.                       

                         Б Е О Г Р А Д 

 
                                                     У Г О В О Р  
 
Закључен између: 

Републике Србије - Министарства културе, информисања и информационог друштва, 

Влајковићева 3, Београд, кога заступа министар Предраг Марковић (у даљем тексту: 
Министарство)  

и 
Друштво гуслара Жича, Краљево, Мокрањчева 12, коју заступа  

Илија Чабаркапа ( у даљем тексту: Корисник ). 

 
 

ПРЕДМЕТ: Међународни фестивал младих гуслара 
 

 
чл. 1. 

 

На основу Одлуке министра број  451-04-235/2011-06  од  10.05.2011. године, 
Министарство учествује у финансирању Међународног фестивала младих гуслара, 

средствима  
 

                                         у  износу од 100.000  динара 

 
Корисника Друштво гуслара Жича, Краљево 

за следеће намене: 
- трошкови промотивних активности. 

 
чл. 2. 

 

Корисник се обавезује да: 
- програм/пројекат из овог уговора реализује у свему према поднетом Захтеву и у 

складу са предрачуном трошкова датим у спецификацији трошкова; 
- да одобрена средства користи наменски, у складу са достављеним подацима уз 

Захтева; 

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

- 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/пројекте Корисника, истакне 

допринос и учешће Министарства; 
 



чл. 3. 

  
Министарство се обавезује да ће уплату средстава извршити у целости. Наведена 

средства ће бити уплаћена на број Корисника: 
Жиро рачун: 115-3508-16 

Пореско идентификациони број: 102164662 

Министарство ће кориснику исплатити средства за наведени пројекат по потписивању 
Уговора, а најкасније до краја текуће године. 

чл. 4. 
             

            У случају да из неоправданих разлога реализација пројекта не отпочне или се не 
заврши у предвиђеном року, Корисник је обавезан да изврши повраћај средстава у року 

од 8 ( осам ) дана од дана добијања обавештења од стране  Министарства увећаних за 

затезну камату обрачунату од дана уплате средстава на рачун корисника до дана повраћаја 
средстава  на рачун извршења буџета РС . 

 
чл.5. 

 

Корисник се обавезује 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: 

- наративни извештај о реализацији пројекта; 
- копије 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 (извод пословне банке). 
чл. 6. 

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

 

чл. 7. 
 

За све што није предвиђено одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

чл. 8. 

 
У случају евентуалног спора између уговорних страна биће надлежан одговарајући суд у 

Београду. 
чл. 9. 

 
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака од уговорних 

страна задржава по 2 ( два ) примерка.  

 
 

ЗА КОРИСНИКА 
Друштво гуслара Жича, Краљево 

 

 
______________________ 

 

              ЗА МИНИСТАРСТВО 
                      МИНИСТАР 

 

                   
                 Предраг Марковић 

 

 

 


