
                                                                                                                              
Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
Број: ______________
датум:_____________
Обреновац

НА ОСНОВУ КОНКУРСА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

У Обреновцу, датум_______________

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ

У Г О В О Р
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

________________________________________________

„НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“

Закључен између 

(1) Градске општине Обреновац, Обреновац, Вука Караџића 74, коју заступа председник Градске 
општине ____________________________, с једне стране

                         ( име и презиме потписника )

и

(2) ______________________________, _______________, ул. __________________________,
             ( пун назив организације )                 ( место )                       ( Адреса седишта и број )
 ПИБ: ____________, (у даљем тексту: Корисник средстава), које заступа 
______________________________, __________________________, с друге стране.
  ( име и презиме потписника )                ( позиција у организацији ) 

                                                                   Члан 1

Предмет уговора је спровођење Пројекта ___________________________________ (у даљем 
                                                                     ( назив пројекта из пројектне документације )
тексту: Пројекат) на основу Конкурса ____________________________________________.
                                                                               ( назив конкретног конкурса )

                                                                   Члан 2

Наменска  средства  се  дотирају  на  основу  Одлуке  о  буџету  Градске  општине  Обреновац  за 
одређену буџетску годину и  Одлуке о расписивању јавног конкурса за учешће  Градске општине 
Обреновац у финансирању програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и 
неполитичких  организација  средствима   из  буџета  Градске  општине Обреновац,  а  у  складу са 
Решењем о додели средстава број и датум_________________
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( Средства за пројекте по овом уговору обезбеђена су у буџету Градске општине Обреновац за 
_________година, у оквирураздела______, функције ________, апропријације _________ ).

                                                                   Члан 3

Пројекат се води у архиви  Градске општине  под деловодним бројем: ___________________

                                                                   Члан 4

Саставни део овог уговора је образац пројекта и образац буџет пројекта.

                                                                   Члан 5

Овај уговор се примењује у периоду трајања Пројекта.

                                                                   Члан 6

Градска општина Обреновац преноси Кориснику средстава бруто износ од _________________ 
(словима динара), ради спровођења Пројекта и то: 50% од наведеног износа у року од 20 дана од 
дана потписивања овог уговора, а преостали износ по достављању и усвајању другог месечног 
извештаја из члана 11. тачка 1) овог уговора.

Корисник средстава,  средства одобрена из буџета Градске општине Обреновац и пренета 
Кориснику у складу са ставом 1. овог члана оста може користити искључиво за намену предвиђену 
пројектом и буџетом пројекта. 

Корисник  средстава је  приликом  спровођења  пројекта  обавезан  да  реализује  све  законом 
прописане обавезе које проистичу из коришћења наменског износа додељеног од стране Градске 
општине Обреновац у циљу спровођења Пројекта.

                                                                   Члан 7

Исплатом наменског износа из члана 6. став 1. овог уговора Корисник средстава преузима 
обавезу да изврши у целости одредбе овог уговора.

                                                                   Члан 8

Градска општина Обреновац се обавезује да ће извршити пренос износа  средставаиз члана 6. 
став 1. на посебан рачун Корисника средстава број _____________ који је отворен искључиво за 
ову намену код банке – ___________________, а Корисник
                                                                                   ( банка а.д., место )
средстава се обавезује да наведена средства користи искључиво за намене из овог уговора.

                                                                   Члан 9

Корисник средстава има обавезу да се приликом реализације Пројекта придржава инструкција 
Градске општине Обреновац и да уважи потребе Градске општине Обреновац које се односе 
на квалитет реализације пројектних активности дефинисаних Пројектом. 

                                                                   Члан 10

Корисник средстава је дужан да лицу овлашћеном испред Градске општине Обреновац омогући 
увид у реализацију Пројекта, што подразумева стављање на располагање свих потребних 
информација, документације и образложења у вези са Пројектом.

                                                                   Члан 11
 
Корисник средстава је дужан да, Комисији Градске општине Обреновац, доставља писмене 
извештаје и извештаје о утрошеним средствима, по следећој динамици: 
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1) Месечни наративни и финансијки извештај o утрошеним средствима, на 
крају сваког месеца реализације Пројекта, у року од седам дана по истеку месеца.

2) Завршни наративни и финансијки  извештај који обухвата целокупан период 
реализације Пројекта, најкасније 45 дана по истеку текуће  године у којој су средства одобрена.

Уз завршни извештај обавезно се достављају и копије свих рачуна о утрошку одобрених средстава 
оверене печатом и потписом од стране Корисника средстава.

                                                                   Члан 12
 
Корисник средстава је у обавези да Градској општини Обреновац достави ванредни наративни 
и/или финансијски  извештај о утрошеним средствима на реализацији пројекта, када то од њега 
затражи Градска општина Обреновац, и то у року од седам дана од дана достављања писменог 
захтева Градске општине Обреновац. 

                                                                   Члан 13

Корисник средстава је дужан да доставља редовне и ванредне извештаје на формату-обрасцу 
одређеном од стране Градске општине Обреновац.

                                                                   Члан 14

Корисник средстава је обавезан да током спровођења Пројекта, на јасан и недвосмислен начин, 
наводи да се Пројекат финансира из буџета Градске општине Обреновац:

• Визуелно, коришћењем великог грба Градске општине Обреновац

• Текстуално,  ћириличним  писмом,  јасно  видљиво  и  уочљиво  сходно  следећем 
примеру: 

Обавеза из става 1. овог члана нарочито се односи на појављивање у електронским и штампаним 
публикацијама и медијима, конференцијама за штампу, саопштењима за јавност, као и у оквиру 
свих других видова оглашавања и материјализације визуелног идентитета кампање.

У оквиру завршног извештаја,  Корисник средстава је обавезан да достави  Градској општини 
Обреновац два узорка прес-клипинга, и два примерка електронских и штампаних публикација, 
промотивног материјала и визуелног идентитета који је израђен и коришћен у склопу промоције 
Пројекта.

                                                                   Члан 15

Градска општина Обреновац се обавезује да обезбеди праћење и/или подршку спровођењу 
Пројекта.
                                                                   Члан 16

Градска општина Обреновац даје обавезујуће смернице и упутства у циљу регулисања спорних 
питања пројекта.
                                                                   Члан 17

Све измене и допуне овог уговора врше се у писменој форми, путем Анекса.
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 „Назив пројекта из пројектне документације“
Пројекти  организација цивилног друштва, 
непрофитних и неполитичких организација, Градска 



Уговорна страна која предлаже измену и/или допуну овог уговора дужна је да предлог истих у 
писменој форми достави другој уговорној страни.
                                              
                                                                   Члан 18

Уговор престаје истеком рока на који је закључен.

Уговор може престати и пре истека рока на који је закључен, и то:

1) Једностраним раскидом простом изјавом воље од стране Градске општине 
Обреновац у следећим случајевима: 

(а) уколико Градска општина Обреновац на основу извештаја из чл.11. овог Уговора, 
утврди да се Пројекат не спроводи у складу са овим уговором и да се одобрена средства из буџета 
Градске општине Обреновац користе ненаменски, односно не користе за активности дефинисане 
пројектом и буџетом пројекта;

(б) уколико Корисник средстава не доставља извештаје из чл.11. на начин утврђен овим 
Уговором.

2) Писменим споразумом уговорних страна.
               
                                                                   Члан 19
У случају једностраног раскида овог уговора,  Корисник средстава је дужан да изврши повраћај 
целокупног износа додељених средстава из  члана 6. овог уговора,  у року од 30 дана од дана 
раскида овог уговра. 
У случају споразумног раскида Уговора, истим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе, у 
погледу повраћаја додељених средстава.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају 
непоступања по захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет 
Градске општине Обреновац,   Градска општина Обреновац ће покренути одговарајући поступак 
пред  надлежним  судом,  за свесно  кршење  уговорних  одредаба,  злоупотребу  и  ненаменско 
трошење средстава из буџета Градске општине Обреновац.
Уколико  се  правоснажном  одлуком  надлежног  суда  утврди  да  је  корисник  средстава  буџета 
Градске општине Обреновац вршио злоупотребе или ненаменско коришћење средстава, таквим 
организацијама по новим конкурсима и за нове пројекте  не могу се додољивати  средства из 
буџета Градске општине Обреновац у наредне три године, рачунајући од године у којој је донета 
правоснажна одлука.

                                                                   Члан 20
Корисник средстава има право да, уз сагласност Градске општине Обреновац, ангажује трећа 
лица (правна или физичка), ради спровођења појединих активности на Пројекту.  

                                                                   Члан 21
Овај уговор сматра се закљученим даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне 
стране, а примењује се у периоду дефинисаном у члану 5. овог Уговора.

                                                                   Члан 22
У случају евентуалног спора који настане у реализацији овог уговора, уговорне стране ће исти 
настојати да реше споразумно, у супротном спор ће се решавати пред надлежним  судом у 
Београду.
                                                                   Члан 23
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава 
по два примерка. 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

За Градску општину Обреновац

___________________________
ИМЕ и ПРЕЗИМЕ потписника 

_________________________________
          ( пун назив организације, место ) 
 
___________________________
ИМЕ и ПРЕЗИМЕ потписника
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