
 

САВЕЗ УДРУЖЕЊА  ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО 

РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА У АП ВОЈВОДИНИ 

21000 НОВИ САД; Булевар ослобођења 6-8 

Телефон/факс 021/444-219  Жиро рачун: 340-0000011001632-60 

Матични број: 08101612 ПИБ: 100454386 

E-mail: mnro.voj@gmail.com  

 

  

 

Број: 29-14 

Датум:18.03.2022.године. 

 

УГОВОР  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНОГ УДРУЖЕЊА У 2022. 

ГОДИНИ  

 

                                                                   

Који закључују у Новом Саду дана  18.03.2022. године 

 

 

1. Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини, Булевар 

Михајла Пупина 6-8 Нови Сад, Матични број 08101612, ПИБ 100454386,  кога заступа 

Председник Марко Кошутић, као носилац Програма 

и 

2. Удружење за заштиту мајки и деце ''Изида'' општине Мали Иђош, Фекетић, ул. Братства 20, 

Матични број 08750416, ПИБ 101437304 кога заступа председница  Јулијана Пап, као локални 

партнер (У даљем тексту: Удружење)  

 

На основу закљученог Уговора бр 401-00-374/2022-15 од 18.03.2022. године о финансирању 

програмских активности Савеза удружења за помоћ МНРО у АП Војводини (У даљем тексту: Уговор) 

између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС за 2022. годину (У даљем 

тексту: Министарство) и  Савеза удружења за помоћ МНРО у АП Војводини, (У даљем тексту: Савез), 

Смерница за подносиоце предлога пројеката који се пријављују на  конкурс за унапређење положаја 

особа са инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за 

заштиту особа са инвалидитетом дате при конкурисању по расписаном конкурсу на основу кога је 

закључен наведени Уговор, члана  10  и 12 Статута Савеза удружења за помоћ МНРО у АП Војводини 

од 27.05.2017. године, а  у циљу заједништва, међусобног уважавања и заједничког наступа у 

остваривању својих циљева, на следећи начин:   

 

Члан 1. 

Предмет овог  Уговора је реализација програмских активности Удружења предвиђених у  Предлогу 

наративног прилога програмских активности Удружења који чини саставни део овог уговора и 

Табеларног предлога буџета одобреног од стране Министарства за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

Ради реализације Програмских активности Удружења, Савез ће одмах након уплате износа од стране 

Министарства, исти који припада Удружењу, уплатити на рачун Удружења. 
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Члан 3. 

Удружење се обавезује да добијена средства користи и утроши у складу са својим планираним 

програмским активностима,   да поштује  правила и  поступке о извештавању прописане од стране 

Министарства односно Савеза  и доставља документацију за правдање. 

 

Саставни део овог Уговора су обрасци за извештавање прописани од стране Министарства, формулар 

извештај о реализацији програмских активности - наративни извештај прописан од стране Савеза и 

достављена потребна документација  за правдање реализованих активности у 2022. години. 

 

Члан 4. 

Удружење се овим Уговором обавезује да поштује правила и прописане обрасце за планирање и 

правдање средстава, као и то да  најкасније до 5-ог у текућем месецу достави комплетан  извештај 

Савезу о утрошеним средствима за претходни месец. 

 

Члан 5. 

Овим Уговором Удружење се обавезује да својом активностима доприноси угледу,  како свом, тако и 

Савеза у односу на Министарство, и преузима сву одговорност у случају ненаменског трошења 

средстава које је Удружење добило ради реализације својих програмских  активности као локални 

партнер Савеза . 

У случају непоштовања уговорених обавеза као и  ненаменског трошења средстава, Удружење се 

обавезује  да примљена средства врати Савезу а овај Уговор се сматра раскинутим. 

У случају раскида уговора Савез ће средства одобрена од стране Министарства за програмске 

активности  Удружења преусмерити, уз сагласност Министарства, другим удружењима на основу 

одлуке Управног одбора за одобрене програмске активности тог Удружења.  

 

Члан 6. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна а примењиваће се за период од 

01.03.2022. до 31.12.2022. године. 

 

Члан 7. 

Уговор је сачињен у два примерка од којих се један налази код Савеза а један код Удружења. 

 

 

За Удружење:                                                                                                                    За Савез: 

 

 

__________________                                                                                                __________________ 

Јулијана Пап                                                                                                                      Марко Кошутић 
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