
ПРОТОКОЛ О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1.) Скупштина општине Нови Београд, са седиштем у улици Омладинских бригада бр...  

Нови Београд, у својству Власника простора, коју заступа ....  (у даљем тексту Власник)  

 

2.) Удружење „Контекст“ са седиштем у Београду, Ђорђа Лобачева 7, 11080 Земун, МБ: 

17697323, ШД: 9499; ПИБ: 105131058, рачун број 160-280154-22 код Intesa банке а.д. 

Београд, које заступа Председница управног одбора, Вида Кнежевић у својству 

Корисника простора (у даљем тексту: КОРИСНИК)  

  

 

ПРЕДМЕТ ПРОТОКОЛА:  Уступање Велике сале и Библиотеке Месне заједнице 

Студентски град на коришћење Кориснику. 

 

     Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују да је Решењем бр... (навести основ) СО Нови Београд  

власник простора Месне заједнице Студентски град на адреси Народних хероја бр. 30, Нови 

Београд, уписаном у листу непокретности под бројем (уписати), укупне  величине (уписати 

површину) квадратних метара и да као таква има потпуно право располагања и управљања овом 

непокретности.  

 

Члан 2. 

Власник уступа Кориснику на коришћење на 10 година део непокретности дефинисане у 

Члану 1 и то Велику салу Месне заједнице површине 102 квадратних метара као и 

просторију библиотеке Месне заједнице величинe (уписати површину) квадратних метара (у 

даљем тексту Простор). 

 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА  

 

Члан 3. 

Власник се обавезује да за коришћење Простора Кориснику изда све писмено решење и/или 

друге неопходне дозволе.   

 

Члан 4.  

Власник издаје Простор без накнаде за његово коришћење.  

 

Члан 5.  
Власник има право да Простор уступи на коришћење и другим организацијама уколико 

процени да за тако нешто постоји основа или потреба и  уколико за то добије сагласност 

Корисника. Власник има обавезу да о горе наведеном обавести Корисника најмање три 

месеца унапред писменим путем. 

 

Члан 6.  

  Власник има обавезу инвестиционог и текућег одржавања  Простора о свом трошку, где се 

под текућим одржавањем подразумева плаћање рачуна за Инфостан и струју. 



 

 

Члан 7.  

Власник има право да овај Протокол једнострано раскине уколико о раскиду Протокола  

писмено обавести Корисника три месеца унапред. 
  

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА  

 

Члан 8. 

Корисник се обавезује да Простор користи за реализовање програма из савремене уметности 

и културе као и за друге сродне активности које ће детаљно описати у посебном документу 

који чини саставни део овог Протокола а који се даје на увид Власнику пре закључивања 

овог Протокола. 

 

Члан 9.  

Корисник се обавезује да Простор користи  заједно Центром за позоришна истраживања 

„АпсАрт“, са седиштем у Београду, Париске комуне 10, 11070 Нови Београд, МБ: 17600818 

који заступа Александра Јелић као и са Сценом Царина – Омладинских бригада 4, Нови 

Београд са матичним бројем 17405306, ПИБ: 107089033, коју заступа председница мр 

Наташа Миловић  (у даљем тексту Партнери) а који ће са Власником такође потписати 

Протоколе о коришћењу Простора. 

 

  

Члан 10.  

Корисник се обавезује да се о простору брине као добар домаћин.  

 

Члан 11. 

Начин и време коришћења Простора ће бити предмет посебног Протокола који ће бити 

потписан између Партнера.   

 

Члан 12.  

Корисник има обавезу да Власнику достави преглед и опис својих активности за шест 

месеци унапред.  

 

Члан 13.  

Корисник има право да у Простору унесе и инсталира своја техничка, сценографска и друга  

средства неопходна за обављање активности поменутих у Члану 8 укључујући али се не 

ограничавајући на расветна тела, компјутере, аудио-визуелну технику, сценографију, костиме, 

практикабле, панеле и др.   

 

Члан 14.  

Корисник има право да употребљава Простор и у сврхе остваривања комерцијалне добити 

уколико комерцијалне активности које ће у Простору спроводити спадају у опис активности 

поменутих у Члану 8 и уколико су то активности за које је Корисник регистрован.   

 

Члан 15. 

Корисник може да у Простору изведе грађевинске и друге радове којима ће Простор 

привести намени за активности поменуте у Члану 8. Пре започињања било каквих радова, 



Корисник је у обавези да добије писмену сагласност од Власника. Уколико дође до раскида 

овог Протокола због разлога који се не могу приписати у кривицу Корисника, Корисник има 

право да од Власника тражи надокнаду трошкова који су учињени на преуређењу Простора 

ради вршење активности поменутих у Члану 8. овог Протокола.   

 

Члан 16.   

Корисник има право да овај Протокол једнострано раскине уколико о томе  писмено обавести 

Власника најмање два месеца унапред.  

 

Члан 17.  

Приликом предаје Простора кориснику од стране Власника сачиниће се Записник о  

примопредаји у коме ће се констатовати стање објекта и инвентара у њему. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 18. 

Ова Протокол је састављен у четири (4) примерка, по два (2) за сваку страну. Странке су пре 

потписивања овај Протокол разумеле те га уз сагласност воље и потписују.    

  

 Члан 19.  

У случају спора по овом Протоколу надлежан је Први основни суд у Београду. За све што 

није регулисано одредбама овог Протокола примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима које регулишу Уговор о закупу.  

 

 

 

   

У Београду  

датум...  

ЗА КОРИСНИКА         ЗА ВЛАСНИКА 

 

...................................             ................................ 


