УГОВОР

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
(1) Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Београд,
Немањина 22-26 (у даљем тексту: Министарство), које заступа министар Расим
Љајић, с једне стране
и
(2)(Назив_организације)___________________________________________________
__________________ , Матични број _____________, ПИБ:___________ (у даљем
тексту: Партнер), кога заступа ______________________, с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Финансирање реализације програма у оквиру Конкурса за доделу средстава
из програма у области развоја информационог друштва 2014. године (у даљем
тексту: Конкурс), а по јавном позиву објављеном дана 10.03.2014. године од стране
Министарства.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА
Члан 1.
Министарство и Партнер ступају у уговорни однос, ради суфинансирања,
односно реализације програма Партнера дефинисаног овим уговором. Програм
који је предмет овог уговорног односа има следеће основне идентификационе
податке:
Назив програма (како стоји у Обрасцу за предлог програма):
_____________________________________________________________________________

Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се, у погледу права и обавеза уговорних
страна, саставним деловима овог Уговора имају сматрати следећа Основна
документација коју је Партнер поднео ради пријаве за учешће на Конкурсу:


Анекс 1 – Образац за писање предлога програма



Анекс 2 – Образац буџета програма



Анекс 3 – Наративни буџет програма



Анекс 4 – Извршни преглед програма
Члан 3.

Уговорни однос по овом уговору почиње од дана потписивања овог уговора
и престаје завршетком програмских активности, дефинисаним у Анексу 1. –
Обрасцу за писање предлога програма.
Члан 4.
Износ новчаних средстава за финансирање реализације програма утврђује се
на _________________________ (словима:___________), у бруто износу. Овим се
сматра да је плаћање пореза и доприноса насталих током реализације овог уговора
пуна обавеза Партнера и да Министарство не сноси никакве накнадне трошкове по
том основу.
Члан 5.
Исплатом из претходног става, Министарство у потпуности измирује своје
финансијске обавезе према Партнеру, утврђене овим уговором.

Члан 6.
Министарство се обавезује да ће исплату новчаних средстава за
финансирање реализације програма, извршити Партнеру, уплатом у једној транши,
у износу из члана 4. у року од 45 дана од закључења овог уговора.

Члан 7.
Министарство ће новчана средства у износу наведеном у члану 4. овог
уговора,
дозначити
партнеру,
на
следећи
рачун
партнера:
___________________________________.
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПАРТНЕРА
Члан 8.
Партнер има право на новчана средства из члана 4. овог уговора, и обавезу
њиховог коришћења на начин и под условима предвиђеним овим уговором.
Партнер је обавезан да приликом реализације овог уговора, у свему поступа по
овом уговору, као и у складу са документима из члана 2. дефинисаним као саставни
део овог уговора.
Члан 9.
Партнер је одговоран за истинитост свих података које је навео у свом
програму, поступајући у складу са Обрасцем за предлог програма који је партнер
преузео од Министарства.
Члан 10.
Партнер је обавезан да се приликом реализације програма придржава
инструкција Министарства, односно других лица и тела овлашћених од стране
Министарства.
Члан 11.
Партнер је дужан да Министарству, омогући увид у своје активности током
реализације програма, а са циљем мониторинга и подршке, као и да им ставља на
располагање све потребне информације, документацију и образложења у вези са
предметом овог уговора.
Члан 12.
Партнер је дужан да најкасније у року од 10 дана од дана закључења овог
уговора Министарству достави уредно потписану сопствену бланко меницу, без
жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини укупне
уговорене вредности, са клаузулом „без протеста“, „по виђењу“, „неопозива“ и
„безусловна“ као средство финансијког обезбеђења за добро извршење посла и
наменско трошење средстава. Меница мора да важи годину дана од дана
закључења уговора.
Уз меницу Партнер доставља: менично овлашћење којим се Министарство
овлашћује да предату меницу може да попуни и наплати своја потраживања у
износу менице, копије картона са депонованим потписима овлашћених лица за
располагање средствима са рачуна Партнера, ОП образац – оверени потпис лица
овлашћеног за заступање, као и копију захтева за регистрацију менице у Регистру
меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Корисника
средстава.

3

Члан 13.
Извештавање
Партнер је дужан да Комисији за процену доставља извештаје о реализацији
програма.
Извештаји у смислу претходног става су: (а) наративни, (б) финансијски.
Наративни и финансијски извештаји могу бити: (а) редовни, (б) ванредни.
Члан 14.
Редовно извештавање
Партнер је дужан да редовне наративне и финансијске извештаје
доставља Министарству, по следећој динамици:


Периодични финансијски и наративни извештај којим се обухвата прва
половина периода имплементације програма у року од 15 (петнаест) дана од
завршетка прве половине периода имплементације програма.



Завршни финансијски и наративни извештај којим се обухвата
целокупан период имплементације програма у року од 30 (тридесет) дана од
завршетка периода имплементације програма.

Члан 15.
Завршни финансијски извештај
Завршни финансијски извештај израђује привредни субјекат који, у складу
са Законом о ревизији, може да обавља ревизију и који има важећу дозволу за
обављање ревизије.
Услуге ревизије из става 1. овог члана прибавља Партнер.
Члан 16.
Ванредно извештавање
Партнер је дужан да Министарству достави ванредни наративни и/или
финансијски извештај, увек када то од њега затражи Министарство. Партнер је
дужан да достави извештај у року који одреди Министарство и који не може бити
краћи од 10 дана.
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Члан 17.
Докази о утрошеним средствима
Партнер је дужан да, уз извештаје из овог одељка уговора, достави потпуне
и веродостојне доказе о утрошеним средствима за извршене програмске активности
(фактуре, изводе из банке и друге доказе).

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРСТВА
Члан 18.
Министарство је дужно дозначити Партнеру новчана средства из члана 4.
овог уговора, на начин и под условима предвиђеним овим уговором.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да ће приликом реализације програма
мониторинг и подршка представљати процедуру која ће се примењивати ради
процењивања успешности и ефикасности програма у току његове реализације.
Члан 20.
Уговорне стране као метод мониторинга и подршке, утврђују систем
паралелног мониторинга и подршке, који се састоји од:


Контроле и анализе које врши Министарство,



Мониторинга и евалуације које врши Партнер на начин како је то
предвидео у програму.

Приликом контрола, анализа, мониторинга и евалуације могу бити
укључени и крајњи корисници самог програма.
Члан 21.
Министарство има право да Партнеру сугерише разјашњење одређених
питања у погледу имплементације, као и да одређује корекције начина утрошка
програмских средстава.
Министарство има право да захтева повраћај пренетих средстава по овом
уговору у сваком моменту уз истовремено достављање образложења разлога.
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МОДИФИКАЦИЈА И ПРЕСТАНАК УГОВОРА
Члан 22.
Министарство има право да захтева модификацију овог уговора и након
закључења, уколико се кроз директни увид или кроз мониторинг програма
установи одступање од одобреног начина имплементације и утрошка средстава
програма, који су ближе дефинисани у документима који су саставни део овог
уговора.
У случају да Партнер неоправдано одбије закључење одговарајућих измена
овог уговора, у вези са наводима из претходног става овог члана, Министарство
има право на једнострану модификацију овог уговора кроз редукцију буџета.
Једнострана модификација овог уговора кроз редукцију буџета из
претходног става овог члана, има се сматрати саставним делом овог уговора.
Члан 23.
Уговор може престати и пре истека рока из претходног члана, у следећим
случајевима:
1. Једностраним раскидом простом изјавом воље од стране Министарства
уколико Министарство, на основу мониторинг извештаја из чл. 14., 15. и 16.
Уговора и доказа из члана 17. утврди да се програм не реализује, односно није
реализован у складу са поднетим предлогом програма, правилима Јавног позива,
или овим уговором.
У случајевима из ове тачке, Министарство има право да раскине уговор са
правом тражења потпуне реституције. У писменој изјави о раскиду уговора,
назначиће се дан раскида овог уговора.
Министарство има право да се определи у погледу реституције, с тим што ће
процењивати природу и узроке нереализације програма.
У случају злоупотребе права Партнера из овог уговора и других односних
докумената, као и у случају ненаменског коришћења новца, Министарство
обавезно користи право на потпуну реституцију.
2. Једностраним раскидом простом изјавом воље од стране Министарства
уколико Партнер не достави извештаје из члана 14., 15. и 16., на начин утврђен
уговором, као и ако не достави доказе из члана 17. У случају једностраног раскида
из ове тачке, примењују се правила реституције.
3. Једностраним раскидом простом изјавом воље од стране Министарства
уколико Партнер одбије да настави са реализацијом програма по модификованом
плану са редукованим буџетом из члана 22. овог уговора. У случају једностраног
раскида из ове тачке, примењују се правила реституције.
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4. Писменим споразумом уговорних страна, уколико Партнер, услед својих
организационих, персоналних или других околности, није у стању да настави са
реализацијом програма.
У споразуму из ове тачке уговора, уговорне стране ће се споразумети о
питањима из области међусобних финансијских односа.
Члан 24.
Поред случајева из члана 22. и 23. Уговор може престати и пре истека рока
из члана 3. у случају престанка постојања Партнера, у смислу прописа којима се
уређује настанак и престанак правних лица. При престанку овог уговора по основу
из претходног става, Министарство ће своја потраживања остваривати у складу са
односним прописима.
ОСТАЛА ПИТАЊА РЕЛЕВАНТНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Члан 25.
Уговорне стране констатују да ће за време овог уговорног односа, своје
пословање с циљем реализације овог уговора у потпуности усагласити са свим
односним прописима, од којих се нарочито наводе прописи о порезима и
доприносима, као и Закон о јавним набавкама, осим ако неким другим актом није
уређено другачије.
Члан 26.
На све што није уређено овим уговором, а тиче се предмета уговора,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и другог односног
прописа.
Члан 27.
Уговорне стране, према потреби, могу мењати и/или допуњавати овај
уговор.. Валидне су само измене уговора сачињене у писаној форми и потписане од
стране обе уговорне стране.
Члан 28.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих
Министарство задржава 3 (три) примерка а Партнер 1 (један) примерак.
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Члан 29.
У случају спора по овом уговору, надлежан је Суд у Београду.
МЕСТО И ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:
_______________

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

За Министарство спољне и
унутрашње трговине и
телекомуникација

За ПАРТНЕРСКУ организацију

МИНИСТАР
___________________________

___________________________

Расим Љајић
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