РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ:
ДАТУМ:
НОВА ВАРОШ

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2018. годину ("Службени лист општине Нова Варош, бр.
24/2017 од 22.12.2017. године), Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из
буџета општине Нова Варош за суфинансирање трошкова пројеката из области омладинског и женског
предузетништва са територије општине Нова Варош бр. 06-4/10-1/2018-02 од 21.02.2018. године ("Службени лист
општине Нова Варош, бр. 3/2018 од 21.02.2018. године), Јавног конкурса за доделу буџетских средстава за
суфинансирање пројеката из области омладинског и женског предузетништва са територије општине Нова Варош
за 2018. годину, члана 40. Статута општине Нова Варош ("Сл. лист општине Нова Варош", бр.10/2008), закључује

УГОВОР
О суфинансираоу прпјеката из пбласти пмладинскпг и женскпг предузетнищтва кпји ће се
реализпвати на теритприји ппщтине Нпва Варпщ за 2018. гпдину
између угпвпрних страна:
1. ОПШТИНА НОВА ВАРОШ, Улица Карађпрђева бр.32, 31320 Нпва Варпщ, матишни брпј
07239009, щифра делатнпсти 84-11, ПИБ 101068631, кпју заступа председник ппщтине
Нпва Варпщ Радпсав Васиљевић (у даљем тексту: Давалац средстава), с једне стране,
и
2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ из Нпве Варпщи, Адреса, 31320 Нпва Варпщ, ЈМБГ, БРЛК , (даље у тексту:
Кприсник средстава), са друге стране,
Члан 1
Предмет пвпг угпвпра јесте регулисаое међуспбних права и пбавеза угпвпрних страна
ради спрпвпђеоа прпјекта - “НАЗИВ ПРОЈЕКТА” за кпји су дпдељена средства (недпстајући деп
средстава) на пснпву Јавнпг кпнкурса за дпделу бучетских средстава за суфинансираое прпграма
и прпјеката грађана из пбласти пмладинскпг и женскпг предузетнищтва кпји ће се реализпвати на
теритприји ппщтине Нпва Варпщ за 2018. гпдину.
Овај угпвпр се закљушује у функцији ппдстицаја прпјектних активнпсти за прпјекат “НАЗИВ ПРОЈЕКТА”. Угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа давапца средстава и
кприсника средстава. Прпјектне активнпсти мпрају бити реализпване најкасније дп 31.12.2018.
гпдине. Угпвпрна права и пбавезе важе дп 3 гпдине пд дана заврщетка прпјектних активнпсти.

Члан 2
Давалац средстава се пбавезује да ће на име расппређених средстава ппредељених
Одлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ за 2018. гпдину, у складу са финансијским планпм и
прпгрампм, пренети средства у изнпсу пд _____________ динара, са раздела 5 - Опщтинска
управа, функција 620 - Развпј заједнице, прпграм 1501- Лпкални екпнпмски развпј, прпјекат 1501П1-ппдрщка развпју женскпг и пмладинскпг предузетнищтва на теритприји ппщтине Нпва Варпщ,
ппзиција 90, екпнпмска класификација 454111 – Текуће субвенције приватним предузећима, на
пснпву писменпг захтева кприсника средстава, а пп Закљушку председника ппщтине.

Члан 3
Давалац средстава пбавезује се да средства из шлана 2. пвпг Угпвпра схпднп писменим
захтевима кприсника и пп Закљушку председника ппщтине уплаћује на наменски рашун брпј
______________________ у Управи за трезпр. Давалац средстава има правп да, у слушају
немпгућнпсти плаћаоа према захтевима кприсника, а из разлпга кпји не зависе пд Давапца
средстава плаћаое изврщи накпн престанка насталих пбјективних пкплнпсти, и тп у најкраћем
рпку.
Члан 4
Кприсник средстава у пбавези је да реализује прпјектне активнпсти и све финансијске
трансакције везане за реализацију прпјекта у перипду кпји је дефинисан у ставу 2. шлана 1.
Кприсник средстава у пбавези је да пбавља регистрпвану делатнпст најмаое 3 гпдине, пд
датума заврщетка прпјекта. Кприсник средстава набављену ппрему не сме птуђити у перипду пд 3
гпдине пд датума заврщетка прпјекта нити исту кпристити у друге сврхе.
Члан 5
Кприсник средстава има пбавезу да се п наменскпм трпщеоу средстава из шлана 2 пвпг
угпвпра стара на нашин кпји ппдразумева оихпвп кприщћеое у функцији реализације прпјектних
активнпсти, а у складу са пдпбреним бучетпм прпјекта ( Прилпг бр.1).
Кприсник средстава има пбавезу да пдмах, а најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд сазнаоа,
пбавести Давапца средстава п ненаменскпм трпщеоу средстава из шлана 2 пвпг угпвпра, или
другпј пкплнпсти пд утицаја на пствариваое сврхе угпвараоа.
Члан 6
Кприсник средстава дужан је да дпстави Давапцу средстава финални гпдищои извещтај
накпн реализације прпјекта најкасније дп 31.12.2018. гпдине. Кприсник средстава дужан је да у
финалнпм гпдищоем извещтају дпстави кпмплетан финансијски извещтај заједнп са
наративним извещтајем п реализацији средстава дпдељених пд стране Давапаца средстава и
сппствених средстава схпднп пдпбренпм бучету прпјекта из Прилпга бр.1 пвпг Угпвпра.

Уз извещтаје се пбавезнп дпставља кппија кпмплетне рашунпвпдствене дпкументације п
укупнп утрпщеним средствима, кап и дпкази п реализацији дпдељених средстава и сппствених
средстава схпднп ставу 1 пвпг шлана, кап и рашуни, птпремнице и фискални рашуни кпји се пднпсе
на куппвину предметне ппреме или мащина. (Сва плаћаоа се мпрају врщити прекп рашуна ).
Кприсник средстава дужан је да пп заврщетку прпјекта и дпстављаоу заврщнпг извещтаја,
у рпку пд 30 дана, изврщи ппвраћај средстава кпја нису пправдана пп пдпбренпм прпјекту.
Давалац средстава дужан је да дпнесе Закљушак п усвајаоу/неусвајаоу финалнпг
гпдищоег извещтаја из става 1 пвпг шлана Кприснику средстава, у рпку пд 15 дана пд дана
дпстављаоа извещтаја.
Члан 7
Кприсник средстава дужан је да у свакпм тренутку на захтев Давапца средстава пмпгући
кпнтрплу реализације прпјекта, све дпдатне садржајне и административне инфпрмације п
прпјекту, кап и сву финансијску дпкументацију везану за спрпвпђеое прпјекта.
У слушају неизврщеоа пбавеза, даваоа неистинитих ппдатака, ненаменскпг трпщеоа
средстава или неиспуоаваоа пдредби пвпг Угпвпра у предвиђеним рпкпвима, Давалац средстава
има правп да раскине угпвпр за суфинансираое, те да затражи ппвраћај средстава са
припадајућпм закпнскпм затезнпм каматпм у складу са дпбијенпм инструкцијпм пргана лпкалне
сампуправе.
Члан 8
Кприсник средстава пбавезан је да тпкпм спрпвпђеоа прпјекта, на јасан и недвпсмислен
нашин, навпди да се прпјекат суфинансира из бучета ппщтине Нпва Варпщ, и тп на следећи нашин:
(а) визуелнп, кприщћеоем грба ппщтине Нпва Варпщ и
(б) текстуалнп, ћирилишним писмпм, јаснп видљивп и упшљивп – Опщтина Нпва Варпщ.
Кприсник средстава дужан је да Давапцу средстава дпстави предлпг прпмптивних
материјала и публикација на пптврду пре пбјављиваоа и щтампаоа.
Кприсник средстава у пбавези је да у публикацијама кпје су деп прпјекта навпди сегмент п
пдрицаоу пд пдгпвпрнпсти за оегпв садржај, и тп на следећи нашин: “Ставпви изражени у пвим
публикацијама искљушива су пдгпвпрнпст аутпра и оегпвих сарадника и не представљају нужнп
званишан став ппщтине Нпва Варпщ”.

Члан 9
За пптребе представљаоа и прпмпције прпјеката у земљи и инпстранству, кприсник
средстава пружиће Давапцу средстава, без надпкнаде, на некпмерцијалнп кприщћеое,
инфпрмације п прпјекту суфинансиранпм средствима Давапца средстава.
Дпк прпјекат траје, кприсник средстава дужан је да Давапцу средстава дпставља све пресматеријале, публикације, најаве и саппщтеоа, кап и фптпграфије и материјале с јавних наступа у
вези с прпмпцијпм и реализацијпм прпјекта.
Ппсле заврщнпг извещтаја, кприсник средстава пбавезан је да дпстави Давапцу средстава
пп два примерка и узпрак прес-клипинга, електрпнских и щтампаних публикација, прпмптивнпг
материјала и визуелнпг идентитета кпји је изграђен и кприщћен у склппу прпмпције прпјекта.
Члан 10
Кприсник средстава дужан је да лицима кпја су пвлащћена пд стране Давапца средстава
пмпгући увид у реализацију прпјекта у билп кпм мпменту дпк прпјекат траје, щтп ппдразумева
стављаое на распплагаое свих пптребних инфпрмација, дпкументације и пбразлпжеоа у вези са
прпјектпм.
Члан 11
Угпвпр мпже престати у следећим слушајевима:
1. Једнпстраним раскидпм, прпстпм изјавпм впље Давапца средстава у следећим
слушајевима:
– укпликп Давалац средстава јаснп, пбразлпженп и недвпсмисленп утврди да се
прпјекат не спрпвпди у складу са пвим угпвпрпм на пснпву активнпсти и пдпбреним
бучетпм прпјекта из шлана 1. пвпг Угпвпра;
– укпликп Кприсник средстава не ппступа у складу с билп кпјим шланпм пвпг угпвпра.
2. Писменим сппразумпм угпвпрних страна.
Члан 12
У слушају једнпстранпг раскида пвпг угпвпра, кприсник средстава дужан је да изврщи
ппвраћај целпкупнпг изнпса дпдељених средстава из шлана 2 пвпг угпвпра.
У слушају сппразумнпг раскида Угпвпра, оиме ће се дефинисати међуспбна права и
пбавезе у ппгледу ппвраћаја дпдељених средстава.
У слушају да кприсник средстава не ппщтује пдредбе пвпг угпвпра, кап и у слушају
ненаменске упптребе средстава дпбијених пвим угпвпрпм, Давалац средстава ће ппкренути
пдгпварајући ппступак пред надлежним судпм.
Члан 13
На пвај угпвпр примеоују се пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
У слушају сппра надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 14
У прилпгу бр.1 пвпг Угпвпра је пдпбрени бучет прпјекта – Бизнис план.
Овај угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка, пд кпјих су пп 2 (два) за сваку
угпвпрну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ДАВАЛАЦ СРЕДСТАВА

КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Опщтина Нпва Варпщ
Председник ппщтине
Радпсав Васиљевић
___________________

___________________

