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УГОВОР О ПАРТНЕРСТВУ  

(Препоручена форма)  

Члан 1. Уговорне стране  

1. (Пуни назив удружења) _______________, седиште у (адреса седишта за удружења), 
регистарски број за ПДВ или други одговарајући ПИБ регистарски број - за Главног партнера (у 
даљем тексту: Главни партнер)  

2. (Пуни назив организације) _______________, седиште у (адреса седишта за организације), 
регистарски број за ПДВ или други одговарајући ПИБ регистарски број - за партнера 1. (у даљем 
тексту: Партнер 1)  

У случају више партнера навести све податке као из Тачке 2.:  

(3.)  - за партнера 2  

(4.)  - за партнера 3  

(5.)  - за партнера 4  

су сагласне са следећим:  

Члан 2. Предмет Уговора  

Предмет Уговора о партнерству (у даљем тексту: Уговор) је заједничка реализација пројекта: 
______________________________ (наслов), који Главни партнер као подносилац пријаве 
доставља Министарству финансија и привреде (у даљем тексту: Министарство) на позив за 
подношење предлога пројеката за реализацију Програма подршке активностима удружења за 
подстицање развоја предузетништва у 2013. години.  

Предлог пројекта и прилози представљају саставни део овог Уговора.  

Члан 3. Улоге и дужности у имплементацији пројекта  

3.1 Права и обавезе Главног партнера  

Главни партнер потписује и подноси Формулар за пријаву на позив Министарства као подносилац 
пријаве.  

На основу Одлуке о прихватању захтева и додели бесповратних средстава, Главни партнер 
потписује Уговор о додели бесповратних средстава на основу Програма подршке активностима 
удружења за подстицање развоја предузетништва у 2013. години са Министарством у своје име и 
у име свих партнера из овог Уговора.  
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3.2. Реализација пројектних активности  

Уговорне стране су сагласне да су обавезе и дужности Главног и осталих партнера описане у 
доле наведеној табели и одговарају одредбама из Формулара за пријаву - који је први документ 
који уређује ова питања.  

Организација  Активности пројекта1 

Главни партнер     

Партнер 1     

Партнер 2     

__________________ (и навести све остале партнере колико је предложено)  

_________ 
1 Молимо Вас да овде опишете активности преузете од стране сваког од партнера топком 
примене пројекта. 

3.3. Трошкови  

Трошкови које у реализацији активности направе остали партнери, оправдани су на исти начин 
као и они које направи Главни партнер, под условом да су у складу са њиховом поделом 
активности, предвиђеном Табелом из става 3.2.  

3.4. Суфинансирање активности:  

Партнери ће обезбедити допринос пројекту на следећи начин:  

Главни партнер ће обезбедити __________ РСД, партнер 1 ће обезбедити __________ РСД, 
партнер 2 ће обезбедити __________ РСД, (навести онолико партнера колико се предлаже 
пројектом или колико учествује у суфинансирању)  

3.5. Плаћање  

Главни партнер ће отворити посебан рачун за пројекат.  

Сви доприноси (одобрена бесповратна средства, као и суфинансирања од стране партнера, ако је 
то случај) биће уплаћени на овај посебан рачун.  

Сва плаћања у вези са пројектом са овог рачуна вршиће Главни партнер.  

Плаћања партнерима за њихове активности вршиће се на основу фактура издатих Главном 
партнеру.  

Све фактуре садржаће следеће информације:  

- активност спроведена у складу са пројектом;  

- ставку буџета у пројекту која одговара активности.  
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Члан 4. Трајање и важење уговора.  

Уговорне стране су сагласне да овај Уговор траје __________ почевши од _______________ (не 
касније од датума потписивања Уговора о додели бесповратних средстава са Министарством 
финансија и привреде).  

У случају да предлог пројекта који је на позив Министарства, Главни партнер као подносилац 
пријаве доставио Министарству на оцењивање за доделу бесповратних средстава, а који је 
саставни део овог Уговора, не буде изабран, уговорне стране су сагласне да уговор нема правно 
дејство.  

Члан 5. Завршне одредбе  

Сви евентуални спорови који могу настати из овог уговора, ако је уговорне стране не могу 
пријатељски да реше, биће решен и коначном пресудом надлежних органа.  

Уговорне стране уговорају надлежности закона Републике Србије.  

Овај Уговор је сачињен у ______ оригинала, по један за сваку уговорну страну и један за 
Министарство.  

Потписи           

            

            

Главни партнер  Име и позиција појединаца овлашћених да потпишу  Потпис  Датум и место  

            

            

Партнер 1  Име и позиција појединаца овлашћених да потпишу  Потпис  Датум и место  

            

            

Партнер 2  Име и позиција појединаца овлашћених да потпишу  Потпис  Датум и место  

            

            

(додати још партнера ако их има више од 2)  
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