
ПРОТОКОЛ О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ 

 

СТРАНЕ ПОТПИСНИЦЕ ПРОТОКОЛА:   

1.) Градска општина Нови Београд, са седиштем у Београду, Булевар Михаила Пупина 

167, у својству носиоца права коришћења простора, коју заступа мр Милош Петровић, 

заменик председника општине (у даљем тексту: Општина)  

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: Партнер)  

 

3.) Новобеоградска културна мрежа,  са седиштем у Београду, Јурија Гагарина 221, коју 

заступа Ана Врбанец, директор,  у својству фактичког корисника простора (у даљем 

тексту: Корисник) 

ПРЕДМЕТ ПРОТОКОЛА:   

Уступање Велике сале Месне заједнице Студентски град Партнерском удружењу за 

обављање културне делатности 

Члан 1. 

Стране потписнице Протокола сагласно констатују да је градска општина Нови Београд 

носилац права коришћења простора Месне заједнице Студентски град на адреси Народних 

хероја бр. 30, Нови Београд и да као таква има потпуно право располагања и управљања овом 

непокретности. Стране потписнице Протокола сагласно констатују да је Новобеоградска 

културна мрежа фактички корисник наведеног простора. 

Члан 2.  

Општина и Корисник простора заједно уступају Партнеру на коришћење на шест месеци у 

периоду септембар 2011. године – фебруар 2012. године Велику салу Месне заједнице (у 

даљем тексту Простор) површине 87 квадратних метара и то сваким даном у недељи, сем 

понедељком, средом и петком након 18 часова. Стране потписнице сагласне су у томе да 

најкасније петнаест дана пред крај наведеног временског периода размотре могућност 

продужетка и ревизије Протокола. 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ И КОРИСНИКА 

Члан 3. 

Корисник уступа Простор за реализацију програма Партнеру без накнаде за његово 

коришћење. Корисник сноси трошкове текућег одржавања Простора. 

Члан 4.  

Корисник има право да Простор уступи за реализацију програма и другим удружењима или 

организацијама, а уз претходно прибављену сагласност Општине и Партнера. Корисник има 

обавезу да о горе наведеном обавести Партнера месец дана унапред писменим путем. 

 

Општина и Корисник се обавезују да ће ниво права и обавеза свих организација у статусу 

Партнера бити једнак, односно да ће се према свима односити на исти начин. 

 

Члан 5.  



Општина и Корисник имају право да овај Протокол једнострано раскину уколико о раскиду 

Протокола писмено обавесте Партнера месец дана унапред.  

 

Члан 6.  

Општина даје писмену сагласност на реализацију шестомесечног програма Партнера, 

најкасније месец дана пре почетка реализације програма, односно најкасније петнаест дана 

по прибављању одговарајућег плана и програма активности Партнера за шестомесечни 

период, који је Партнер дужан да достави такође писаним путем. Изостанак наведене 

сагласности одлаже реализацију програма Партнера. 

 

Члан 7.  

Општина и Корисник имају право на увид у активности које Партнер обавља у Простору и 

то путем месечних извештаја састављених од стране Партнера, а који се достављају 

Општини и Кориснику, као и непосредним увидом у програме који се реализују у наведеном 

простору.  

Члан 8.  

Корисник има право да координира процес састављања распореда активности у Простору, 

без могућности жалбе Партнера, уколико то Партнер и друге организације назначене у 

Члану 10 овог Протокола не буду били у могућности да ураде самостално.  

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПАРТНЕРА  

Члан 9. 

Партнер се обавезује да Простор користи за обављање културне делатности, као и за друге 

сродне некомерцијалне активности које ће детаљно описати у посебном документу – Плану 

и програму активности, који чини саставни део овог Протокола, а који се доставља 

Општини пре закључивања овог Протокола, на начин описан у Члановима 6 и 13 протокола.  

Члан 10.  

Партнер 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 11.  

Партнер се обавезује да о Простору брине као добар домаћин, да омогући несметано 

коришћење простора у терминима у којима му није дозвољено коришћење простора, као и 

да ће Простор у тим терминима оставити у стању које неће реметити активности Корисника 

у Простору у оквиру тих термина.  

Члан 12. 

Распоред активности у Простору назначен у Члану 8 биће предмет посебног Протокола који 

ће бити потписан између између Партнера и других организација које ће реализовати 

програме, а које су назначене у Члану 10.   



Члан 13.  

Партнер има обавезу да 45 дана унапред Општини и Кориснику доставља план и програм 

својих активности за период у коме му се Простор уступа на коришћење. 

   Члан 14. 

Партнер има право да у Простор унесе и инсталира своја техничка, сценографска и друга 

средства неопходна за обављање активности назначених у Члану 9 укључујући, али се не 

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

костиме, практикабле, панеле и др. ако то не ремети активности других организација, као и 

коришћење Простора од стране Корисника у терминима који нису додељени Партнеру. 

Свака таква активности изискује претходну писмену сагласност Корисника простора. 

Члан 15.  

Партнер је ослобођен трошкова текућег одржавања Простора (трошкова електричне и 

топлотне енергије и других сродних трошкова).    

Члан 16.  

Партнер нема право да употребљава Простор у сврхе остваривања комерцијалне добити.  

 

Од става 1 овог Члана изузети су добровољни прилози, као и наплата карата за програме 

које реализује Партнер, када су наведени програми доступни свим заинтересованим 

грађанима и грађанкама. 

Члан 17. 

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

намени за активности назначене у Члану 9 уз сагласност Општине. Услови и начин 

извођења грађевинских и других радова ће бити регулисани посебним уговором између 

Општине и Партнера.  

Члан 18.   

Партнер је дужан да у свим медијским и другим јавним наступима, а који су у вези са 

програмима који се реализују у Простору, назначи допринос Општине и Корисника 

реализацији програма.  

Члан 19.   

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

писмено обавести Општину и Корисника месеца дана унапред.  

Члан 20.  

Приликом предаје Простора Партнеру од стране Корисника сачиниће се Записник о  

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

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 21. 

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

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

  



У Београду  

датум...  

ЗА КОРИСНИКА        ЗА ОПШТИНУ 

 

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

 

ЗА ПАРТНЕРА  

 

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


