Република Србија
ОПШТИНА УЖИЦЕ
10 Број: 352-55/2005.
13.10.2005. године
Ужице

УГОВОР
о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне
депоније “Дубоко”
Закључен у Ужицу дана 13.10.2005. године, између:
Општина: Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и
Ивањица (у даљем тексту: потписници).
Члан 1.
Предмет овог уговора је уређење пословних односа уговорених страна у делу
финансирања, изградње, експлоатације и одржавања регионалне санитарне депоније
комуналног отпада и постројења за издавање и селекцију секундарних сировина из
комуналног отпада, припадајућих објеката потребних за њено функционисање и оснивање и
рад заједничког јавног комуналног предузећа, на локацији “Дубоко” Ужице.
Члан 2.
Регионална санитарна депонија комуналног отпада “Дубоко” (у даљем тексту:
Депонија), налази се на територији општине Ужице, на КО Дувоко и КО Пониковица.
Земљиште за депонију је експроприсано по решењу о општем интересу, које је донела
Влада Републике Србије, број 465-4731/2003. од 31. 07.2003. године.
Решење о утврђивању општег интереса се односи на следеће непокретности:
КО Дубоко, катастарске парцеле број: 1679/2, 1680/2, 1680/1, 1680/2, 1684/2, 1870/1,
1862/2, 1871, 1714, 1711, 1710, 1709/2, 1707/1, 1707/6, 1706/1, 1706/2, 1707/3, 1707/4, 1713 и
1712/3 укупне површине 12.94.79 ha и
КО Пониковица, катастарске парцеле број: 967, 904/2, 906/4, 905/1, 905/2 и 906/5
укупне површине 2.25.79 ha.

Члан 3.
Уговорене стране сагласно констатују да је укупна предрачунска вредност припремне
техничке деокументације, припремних радована отварању Депоније, изградњи Депоније и
утврђивању неопходне опреме за постројење за издвајање и селекцију секундарних сировина
из комуналног отпада и простор за санитарно одлагање отпада, 5.975.788 € (у динарској
противвредности по средњем курсу НБС), исказана на основу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одлука скупштина општина потписница уговора о приступању,
Главног пројекта изградње регионалне ддепоније,
Студије оправданости,
Решење о одобрању за изградњу,
Трошковима за израду постојеће техничке документације,
Предмера и предрачуна радова изградње Регионалне санитарне депоније
“Дубоко” Ужице и Студије оправданости за изградњу Регионалне санитарне
депоније.
7. Табеле пројектованог улога учешћа општина потписница.
Члан 4.
Општина Ужице се обавезује да финансира активности из члана 3. овог уговора у
износу од 1.953.485 €, што представља 32,69% укупне вредности исказане из члана 3. овог
уговора.
Општина Бајина Башта се обавезује да финансира активности из члана 3. овог
уговора у износу од 686.020 €, што представља 11,48% укупне вредности исказане из члана
3. овог уговора.
Општина Пожега се обавезује да финансира активности из члана 3. овог уговора у
износу од 760.120 €, што представља 12,72% укупне вредности исказане из члана 3. овог
уговора.
Општина Ариље се обавезује да финансира активности из члана 3. овог уговора у
износу од 465.514 €, што представља 7,79% укупне вредности исказане из члана 3. овог
уговора.
Општина Чајетина се обавезује да финансира активности из члана 3. овог уговора у
износу од 367.510 €, што представља 6,15% укупне вредности исказане из члана 3. овог
уговора.
Општина Косјерић се обавезује да финансира активности из члана 3. овог уговора у
износу од 329.863 €, што представља 5,52% укупне вредности исказане из члана 3. овог
уговора.
Општина Лучани се обавезује да финансира активности из члана 3. овог уговора у
износу од 579.053 €, што представља 9,69% укупне вредности исказане из члана 3. овог
уговора.
Општина Ивањица се обавезује да финансира активности из члана 3. овог уговора у
износу од 834.220 €, што представља 13,96% укупне вредности исказане из члана 3. овог
уговора.

Члан 5.
Уговорене стране су сагласиле новчане вредности и проценте, из предходног члана
овог уговора, на основу укупног броја пописаних становника сваке општине потписнице
(према званичним подацима пописа становника из 2002. године).
Члан 6.
У циљу реализације оваог уговаора, уговорене стране су сагласне да се на основу
одлука Скупштина оснује заједничко јавно комунално предузећа (у даљем тексту:
Предузеће), у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања овог уговора.
Назив предузећа је: Јавно комунално предузеће “Регионална санитарна депонија
Дубоко”- Ужице.
Скраћени назив предузећа је: ЈКП “Дубоко” Ужице.
Седиште Предузећа, из предходног става, је у Ужицу на адреси Улица Думитрија
туцовића број 52.
Учеснице учествују у оснивачком капиталу Предузећа и финансирању рада истог,
сагласно процентима из члана 4. овог уговора.
Предузећем управља Управни одбор, који чине по један представник сваке учеснице,
са правом одлучивања, сагласно процентима из члана 4. овог уговора.
Конститутивна седница Управног одбора Предузећа одржаће се у року од најдуже 8
(осам) дана, од дана потписивања овог уговора.
Прва редовна седница Управног одбора Предузећа одржаће се у року од најдуже 10
(десет) дана, од дана потписивања овог уговора. На њој потписнице именују ВД директора
Предузећа које је и лице овлашћено за подночење документације надлешном органу за
регистрацију Предузећа.
Обвезује се Управни одбор да у року из става 1. овог члана именује лице које ће се
спровести поступак регистрације код надлежне агенције, које аводи регистар привредних
субјеката.
Управни одбор Предузећа је обавезан да у року од годину дана од дана потписивања
овог уговора проведе поступак и изабере директора Предузећа.
Начин рада и динамике финансирања Предузећа биће уређена актима Предузећа,
финансијским и динамичким планом изградње и експлоатације Депоније, о чему одлуку
доноси Управни одбор Предузећа, у року од 15 (петнаест) дана од дана регистрације
Предузећа.
Члан 7.
Потписнице се обавезују да обезбеде новчана средства са валидним гаранцијама
својих пословних банака, сагласно усвојеном динамичком плану од стране Управног одбора
Предузећа, за поједине фазе изградње и експлотације Депоније.

У случају да неки од потписника не обезбеди новчана средства или гаранције из става
1. овог члана, други потписници могу на његов терет обезбедити припадајућа новчана
средства са гаранцијама, уз његову обавезу враћања истих уз припадајућу камату.
Преночење новчаних средстава на текући рачун Предузећа, потписници врше у року
од најдуже 30 (тридесет) дана, од дана доспелости ситуације и доспећа обавеза.
Члан 8.
Уговорене стране су сагласне да најкасније до 26.12.2005. године, на текући рачун
Предузећа, на име доспелих обавеза у износу од 326.102 €, а које су већ плаћене од стране
Општине Ужице, према веродостојној документацији, уплате следеће новчане износе:

Бајина Башта

326.102 х 11,48 % =

37.436 €

Пожега

326.102 х 12,72 % =

41.480 €

Ариље

326.102 х 7,79 % =

25.403 €

Чајетина

326.102 х 6,15 % =

20.055 €

Косјерић

326.102 х 5,52 % =

18.000 €

Лучани

326.102 х 9,69 % =

31.599 €

Ивањица

326.102 х 13,96 % =

45.524 €

Потписнице се обавезују да на име обезбеђења плаћања новчаних износа из овог
члана, на дан регистрације Предузећа, доставе валидну гаранцију, у припадајућем износу,
своје пословне банке.
Члан 9.
Предузеће има приоритетно право на секундарне сировине које настају на територији
учесница.
Општине потписнице су сагласне да, ако експлоатационом периоду дође до смањења
секундарних сировина у отпаду који се допрема на Депонију, предузму све Законом
предвиђене мере, да се секундарне сировине прво понуде Предузећу.
Санирање губитка, у случају смањења допремљене количине секундарних сировина,
сразмерно је финансијском учешћу из члана 4. овог уговора.
Члан 10.
Добит Предузећа, проистекла из продаје секундарних сировина, произведеног биогаса и произведеног компоста припада Предузећу и користити се за технолошко унапређење
сиситема управљања отпадом.

Део добити Предузећа може се користити и за непредвиђена комунална улагања у
општинама потписницима, као последица функционисања регионалног система управљања
отпадом.
Одлуку о расподели новчаних средстава из предходних ставова овог члана доноси
одбор Предузећа.
Члан 11.
Потписнице су сагласне да Управни одбор предузећа својом одлуком утврди:
−
−

путне правце транспорта смећа са територија учесница,
цену одлагања смећа на Депонију, коју плаћају учеснице.
Члан 12.

Спорна питања из међусобних односа до којих може доћи у примени овог уговора,
потписници решавају мирним путем.
Спорови који не могу да се реше на начин из предходног става, потписници рашавају
путем заједничке арбитраже.
Арбитражно веће се састоји од по једног представника потписника, а председник
истог се именује споразумно.
Одлуке арбитражног већа обавезују стране у спору и имају снагу извршног наслова.
У случају спора потписнице прихватају надлежност стварно надлежног суда у Ужицу.
Члан 13.
Ако у току примене овог уговора дође до промене било које битне околности као што
је приступање других заинтересованих општина, приступање других и домађих и страних
правних лица, утврђивање тачне количине отпада која долази на Депонију, уговорене стране
су сагласне да склопе анекс овог уговора, којим ће ближе уредити сва та питања, у складу са
Законом и овим уговором.
Уколико нека од потписница иступи из овог уговора, право учешћа се дели сразмерно
процентима из члана 4. овог уговора другим потписницама.
Враћање уложених новчаних средстава потписници која је иступила из овог уговора,
врши се у року од 5 (пет) година, у једнаким годишњим ануитетима, са грајс периодом од 1.
године.
Члан 14.
Уговорене стране су сагласне, да ради утврђивања тачних количина отпада, као
основе за измену стартног процентуалног учешћа финансирања депоније, по истеку једне
експлоатације Депоније, изврше мерење приспелих количина отпада у једногодишњем
периоду, а ако буде потребно, измене члан 4. основног уговора путем Анекса.
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