
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 
Ljubljana, ki jo zastopa direktor  dr. Franci Demšar, davčna številka: 88431452, matična 
številka: 1937286 (v nadaljnjem besedilu: »agencija«), 
 
in 
 
prijavitelj ………  (naziv, ulica, kraj), ki ga zastopa  (ime in priimek zastopnika),  davčna 
številka: …….., matična številka: ……… ( v nadaljnjem besedilu: izvajalec) skleneta 
 
 
 P O G O D B O   št. ……………. 
 
 o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature 
 in baz podatkov 
 
 
I. UGOTOVITVENE DOLOČBE 
 
 1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se sofinanciranje nabave tuje znanstvene literature in baz 
podatkov izvaja na  podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list 
RS, št.22/06-ZRRD-UPB1), 26. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene 
literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05 in 53/06), Usmeritev Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz 
podatkov v letu 2007 , štev. 630-5/2007/1 z dne 21. 03. 2007, Javnega razpisa za 
sofinanciranje tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št.  38/07)  ter Sklepa  
Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejetega 
na seji …………..dne……………… št. ………………. . 
 
 
II. PREDMET POGODBE 
 
 2. člen 
 
Agencija in izvajalec s to pogodbo urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v 
zvezi s koordiniranim nakupom tuje znanstvene literature in baz podatkov in zagotavljanjem 
javne dostopnosti tuje znanstvene literature in baz podatkov z namenom zagotavljanja nujnega 
dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne 
dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
 
Agencija bo po tej pogodbi sofinancirala nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov v 
obdobju za leto 2007. 
 
 
III. OBSEG IN NAČIN FINANCIRANJA 
 
 3. člen 
 
Agencija bo za leto 2007 sofinancirala nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov v višini  
__________EUR. Znesek te pogodbe je fiksen. 
 
Sredstva za plačilo obveznosti po tej pogodbi so zagotovljena v  finančnem načrtu agencije. 
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 4. člen 
 
Agencija bo izvajalcu izplačala pogodbeni znesek iz prejšnjega člena te pogodbe dveh obrokih 
predvidoma v mesecu ……………… in v mesecu ……………., in sicer v roku 30 dni od 
uradnega prejema zahtevka za izplačilo, potrjenega s strani skrbnika pogodbe, na račun št. 
___________, v skladu s proračunskimi možnostmi.  
 
 
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
  
 
 5. člen 
 
Sredstva agencije, izplačana na osnovi te pogodbe so namenska sredstva in jih sme izvajalec 
uporabiti izključno za nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov, katerih predlogi za 
nakup za leto 2007 so evidentirani na podlagi prijave na javni razpis.  
 
 6. člen 
 
Izvajalec je dolžan v času izvajanja te pogodbe voditi evidenco o naročilih in dobavah tuje 
znanstvene literature in baz podatkov, sofinanciranih po tej pogodbi. 
 
Izvajalec je dolžan agenciji dostaviti finančno poročilo s specifikacijo obračuna za dobavljeno 
tujo znanstveno literaturo in baze podatkov s pregledom porabe sredstev po tej pogodbi 
najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.  
 
Izvajalec, ki je nosilec konzorcija, mora k finančnemu obračunu priložiti tudi konzorcijsko 
pogodbo. 
  
Agencija ima pravico v vsakem trenutku nadzorovati namensko porabo sredstev izplačanih po 
tej pogodbi. 
 
Nadzor se izvaja v skladu s predpisi za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev. 
 
 7. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov koordiniral z 
drugimi organizacijami znotraj svojega znanstvenega področja. 
 
Izvajalec, ki je nosilec konzorcija, se obvezuje, da bo sredstva, prejeta po tej pogodbi razdelil 
med članice konzorcija v skladu s konzorcijsko pogodbo. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo ažurno posredoval podatke v vzajemni katalog v okviru sistema 
COBISS.si in s tem uporabnikom in agenciji omogočil pregled nad razpoložljivim gradivom in 
namensko uporabo dodeljenih sredstev. 
 
 
                                                                       8. člen  

   
Izvajalec se obvezuje, da bo uporabnikom zagotovil javno dostopnost vsega gradiva, ki se 
sofinancira iz sredstev po tej pogodbi in jim pri uporabi gradiva zagotovil ustrezno strokovno 
pomoč. 
 
Pri določanju pogojev in cenovne politike uporabe tujih baz podatkov je izvajalec dolžan 
upoštevati zahteve dobavitelja in usmeritve agencije. 
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                                                                       9. člen 
 
S strani agencije je skrbnik  te pogodbe gospa Marica Žvar, s strani izvajalca je pooblaščena 
oseba za spremljanje pogodbenih določil ……………… .  
 
Če agencija ugotovi, da gre pri izvedbi  predmeta te pogodbe za očitne nepravilnosti, lahko 
zahteva od izvajalca, da ugotovljene nepravilnosti oziroma odstopanja v zahtevanem roku 
odpravi. 
 
 10. člen 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta druga drugo sproti pisno obveščati o okoliščinah, ki bi lahko 
vplivale na izvajanje te pogodbe.  
 
Izvajalec je dolžan v 8. dneh obvestiti agencijo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev 
njegovih obveznosti, določenih s to pogodbo. 
 
Agencija lahko spremeni ali odstopi od pogodbe, če so novi pogoji drugačni od dogovorjenih. 
 
Morebitne spremembe pogodbenih določil bosta pogodbeni stranki urejali z aneksi k tej 
pogodbi.  
 
 
V. ODSTOP OD POGODBE 
 

11. člen 
 
Agencija lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ni porabil sredstev skladno z namenom, 
določenim s to pogodbo, če se izvajalec ne drži s pogodbo določenih rokov za izvedbo 
posameznih dejanj, ki jih je navedel v prijavnem obrazcu in če nastopijo novi pogoji, ki so 
drugačni od dogovorjenih. 
 
Če agencija odstopi od pogodbe, mora izvajalec vrniti agenciji že izplačana sredstva skupaj 
zakonitimi, od dneva nakazila do dneva njihovega vračila. 
 
Tudi če agencija ne odstopi od pogodbe, lahko agencija v primerih, navedenih v prvem 
odstavku tega člena, zahteva vračilo že izplačanih sredstev, in sicer skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila. 
 
Agencija lahko spremeni pogodbo, če se bistveno spremenijo okoliščine in pogoji za izvajanje 
pogodbe.  
 
   
VI. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

12. člen 
 
Izvajalec je dolžan pri objavi rezultatov svojega dela in  vseh oblikah javnega nastopanja, ki se 
nanašajo delno ali v celoti na sofinanciranje, ki je predmet te pogodbe, navesti, da so bili  
nakupi tuje znanstvene literature in baz podatkov sofinancirani s strani agencije.  
 
Izvajalec je dolžan pri predstavljanju svoje dejavnosti javnosti navesti, da je nabava informacijskih 
virov sofinancirana s strani agencije.  
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 13. člen 
 
Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da 
pogodbeni stranki ne bi dosegli sporazuma, je za reševanje sporov pristojno stvarno sodišče v 
Ljubljani. 
 
 
 14. člen 
 
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih 
strank.   
 
 

15. člen 
 
Pogodba je napisana v petih vsebinsko enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva, 
prijavitelj pa tri izvode.  
 
 
Pogodbena stranka:                                                                         Pogodbena stranka: 
Agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije 
 
Direktor 
 
Dr. Franci Demšar 
_______________________         
 
Ljubljana, dne ___________      Ljubljana,dne _______ 
 

 
 
 

Številka: 430-33/2007-3 
Datum: 26.04.2007 


