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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 
Ljubljana, davčna številka: 88431452, št. podračuna: 01100-6000009917, ki jo zastopa 
direktor dr. Franci Demšar (v nadaljnjem besedilu: agencija) in  
 
 
Raziskovalna organizacija………………………, davčna številka: …………………, matična 
številka: ……………………, račun: ……………………., ki jo zastopa ……………………………, 
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) skleneta 

 
 

Pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme 
 

št.  1000 - 09 – 41_____ 
 

 
I. UGOTOVITVENA DOLOČBA 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se pogodba o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme 
sklepa na podlagi: 
 

• 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - 
UPB1), 

• 11. in 12. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme (Uradni list 
RS, št. 23/09 z dne 27.3.2009), 

• 30. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti ((Uradni list RS, št. 23/09) 

• Javnega razpisa o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme - Paket 14 (Uradni list 
RS, št. …/09) ter 

• sklepa Upravnega odbora agencije sprejetega ……….. seji dne ………, štev. 
…………...  

 
II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
Agencija se s to pogodbo obvezuje, da bo na način in pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o 
sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme ter ta pogodba, sodelovala pri sofinanciranju 
nakupa raziskovalne opreme po izboru iz Prednostnega seznama za sofinanciranje nakupov 
raziskovalne opreme - Paket 14 in sicer: 
 

Zap. 
štev. 

Naziv opreme Predrač. nab. 
vrednost v EUR

udeležba agencije 
za nakup v EUR 

faktor

    
 

Raziskovalno opremo, ki je predmet te pogodbe, bo izvajalec uporabljal za raziskovalno 
dejavnost in za izvajanje programov in projektov v okviru izvajanja nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa. 
 
Opis raziskovalne opreme, ki je predmet te pogodbe, je razviden iz dokumentacije izvajalca, ki 
je sestavni del Prednostnega seznama za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme - Paket 
14. 
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III. SOFINANCIRANJE NAKUPA 
 

3. člen 
 
Agencija bo denarna sredstva za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme nakazala na 
račun izvajalca na naslednji način za: 
 

Zap. 
štev. 

Naziv opreme udeležba agencije 
za nakup v EUR 

v 
mesecu

   
 
 
in sicer za vsako enoto raziskovalne opreme v najmanj 30 dnevnem roku po predložitvi računa 
dobavitelja za raziskovalno opremo in z zahtevkom izvajalca za izplačilo po tej pogodbi, 
potrjenega s strani skrbnice pogodbe. 
 
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
  

4. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo z nakazanimi sredstvi za sofinanciranje nakupa raziskovalne 
opreme ravnal kot dober gospodar in jih uporabil za namen, kot je to določeno s pogodbo. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo agenciji omogočil nadzor nad izvedbo nakupa in nad uporabo 
dodeljenih sredstev ter ji ob zaključku nakupa raziskovalne opreme podal poročilo o nabavi s 
končnim obračunom nakupa opreme, ki je predmet te pogodbe, ter obračunanim deležem 
sredstev agencije pri tem nakupu. 
 
S strani izvajalca je za izvajanje te pogodbe zadolžen direktor, ki določi odgovorno osebo 
raziskovalne opreme pri izvajalcu po tej pogodbi.   
 
S strani agencije je skrbnica te pogodbe dr. Lidija Tičar Padar. 
 

5. člen 
 
Če pri izvajalcu nastopijo okoliščine, ki onemogočajo nadaljnjo izvedbo nakupa raziskovalne 
opreme, ki je predmet te pogodbe, lahko agencija prekine sofinanciranje oziroma odstopi od 
pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
 

6. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 30 dni po prejemu raziskovalne opreme, ki je predmet te 
pogodbe, zagotovil delovanje raziskovalne opreme in posredoval agenciji poročilo o montaži 
oziroma pričetku delovanja ter v istem roku predstavil raziskovalno opremo na svoji spletni 
strani.  
  
Izvajalec je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne opreme in povezane storitve vsem 
zainteresiranim raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji v primerih, ko se 
zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, 
(so)financiranih s sredstvi državnega proračuna. Za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme 
morajo imeti sopogodbeniki izdelane cenike, ki so javno objavljeni.  
 

7. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo z raziskovalno opremo, ki je predmet  te pogodbe, ravnal kot 
dober gospodar in da bo raziskovalna oprema knjigovodsko evidentirana kot osnovno 
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sredstvo pri izvajalcu. Odtujevanje te opreme je možno le s soglasjem ustanovitelja po 
postopkih, ki jih določajo predpisi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim 
premoženjem države.  

 
 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

8. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse nesporazume in spore v teku izvajanja te 
pogodbe reševala sporazumno. 
 
V primeru, da pogodbeni stranki spora ne moreta rešiti na sporazumen način, je za reševanje 
sporov stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

9. člen 
 
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih 
strank. 
 
Pogodba je napisana v štirih, vsebinsko enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po dva izvoda.  
 
Za izvajalca: Za agencijo: 
        Javna agencija za raziskovalno 
        dejavnost Republike Slovenije 
-------------------------------------      
        dr. Franci Demšar   
direktor        direktor  
        Po pooblastilu:  
   
        -------------------------------------------- 
        dr. Lidija Tičar Padar 
        Področni podsekretar  
  
………………….., dne  ____________    Ljubljana,dne_____________  
        Številka: 430-39/2009 
 
 
 


