
Република Србија
ОПШТИНА УЖИЦЕ
10 Број: 352-55/2005.
13.10.2005. године
У ж и ц е

А Н Е К С I

УГОВОРА 10 Број 352-55/2005. од 13.10.2005. године
о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније 

“ДУБОКО”

Закључен у Чачку дана 26.10.2005. године, између: 

1. Општина: Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, 
Косјерић, Лучани и Ивањица са једне стране и

2. Општине Чачак, са друге стране

Члан 1.

Уговорене стране сагласно констатују да је предмет овог  уговора 
приступање општине Чачак основном уговору 10 број 352-55/2005. од 
13.10.2005. године, а на основу Одлуке скупштине Чачак, број 06-87/2005-5-02 
од 21. и 24.10.2005. године и уређење пословних односауговорених страна у 
делу финансирања, изградње, експлоатације и одржавања регионалне санитарне 
депоније, комуналног отпада и постројења за издвајање и селекцију 
секундарних сировина из комуналног отпада, припадајућих објеката на њој, 
потребних за њено функционисање и оснивање и рад заједничког јавног 
комуналног предузећа, на локацији “Дубоко” Ужице.

Члан 2.

Мења се члан 4. основног уговора и гласи:

Општина Ужице се обавезује да финансира активности из члана 3. овог 
уговора у износу од 1.428.811 €, што представљ 23,91% укупне вредности 
исказане из члана 3. овог уговора.

Општина Бајина Башта се обавезује да финансира активности из члана 
3. овог уговора у износу од 501.369 €, што представља 18,39% укупне 
вредности исказане из члана 3. овог уговора.

Општина Пожега се обавезује да финансира активности из члана 3. овог 



уговора у износу од 555.748 €, што представља 9,30% укупне вредности 
исказане из члана 3. овог уговора.

Општина Ариље се обавезује да финансира активности из члана 3. овог 
уговора у износу од 340.620 €, што представља 5,70% укупне вредности 
исказане из члана 3. овог уговора.

Општина Чајетина се обавезује да финансира активности из члана 3. 
овог уговора у износу од 268.910 €, што представља 4,50% укупне вредности 
исказане из члана 3. овог уговора.

Општина Косјерић се обавезује да финансира активности из члана 3. 
овог уговора у износу од 240.824 €, што представља 4,03% укупне вредности 
исказане из члана 3. овог уговора.

Општина Лучани се обавезује да финансира активности из члана 3. овог 
уговора у износу од 423.683 €, што представља 7,09% укупне вредности 
исказане из члана 3. овог уговора.

Општина Ивањица се обавезује да финансира активности из члана 3. 
овог уговора у износу од 609.530 €, што представља 10,20% укупне вредности 
исказане из члана 3. овог уговора.

Општина Чачак се обавезује да финансира активности из члана 3. овог 
уговора у износу од 1.606.292 €, што представља 126,88% укупне вредности 
исказане из члана 3. овог уговора.

Члан 3.

У члану 6. иза става 7. додаје се нови став 8 који гласи:

Уговорене стране су сагласне да Општина Ужице и Општина Чачак имају 
право управљања и одлучивања у Управном одбору Предузећа са једнаким 
процентом и то у висини  од 25,39%.

Став 8, 9, 10 и 11 постају ставови 9, 10, 11 и 12.

Члан 4. 

Мења се члан 8. основног уговора и гласи:

учеснице сагласно констатују да до 26.12.2005. године, на текући рачун 
Предузећа, на име доспелих обавеза од 326.102 €, које су већ плаћене од стране 
Општине Ужице, према веродостојној документацији, уплате следеће новчане 
износе:

Бајина Башта 326.102 х 8,39 % =       27.359 €

Пожега                     326.102 х 9,30 % =       30.327 €

Ариље 326.102 х  5,70 % =       18.587 €



qajerIIHa

Kocjepri

Jl) tasr

UBarwr\a
qa.raK

326.1,02

326.102

326.102

326.102

326.t02

4,s0 %
4,03 %
7,09 %

t0,20 %

26,88 %

14.674 €

13.142 €

23.120 €

33.262 e

uts6c

x

x

x

x

x
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oBor q,rr,!Ea, na Aan perucrparl*rje Ilpe,{Feha, aocraBe Baflralry rapaEllljy, y flpmaaajyheM
a:nocy, ceoje noorooue 6aaxe.

rIJraH 5.

y srary 10. li3a craBa 2 AoAaje ce Eoslr craB 3 ftojII rnacE:

Y crryuajy Aa cpeacrBa oa ao6nrr Erlcy aoBoJblr4 orlrrl tre rlorntrcultrle cy
c,fracEe Aa ua paq)rr llpelyreha urarajajy tfouuaucrlcra cpe4c,na carnacso he oMoryhnrlt
rrpoayr{erle oer<a,{enonuje ",{y6ono" rpor noeehaee npouenra u:l4najama ceK}'EAapI lx
clpoB[Ea Ii cMarseBe (onu.Mlre oma"qa KoJx ce calrETaplro aenoEyje

CraB 3. nocraje craB 4.

{,ran 6.

Ocrane oApeA6e ocsoBHor yroBopa ocrajy EerIpoMeMEe.

q,'raH 7.
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OIIIIITtrIIA A}I{JbE,
trpeaceaEm( omTnEe 3opaE

OIIIIITI4HA IIAJETIIIIA,
rrpeaceatrEl{ onmTtrEe MtrraH

OIIIIITI4HA KOCJEPI4h,
npeAceAEK OnmruEe )Ke"BKo

OIIIIITI4HA TY Htr,
npeAceAH[K OnETtrHe C,ro6oAaH

OIIIIITI{HA MABI,IIIA.
npeaceaHtrK onmTIIHe

OIIItrTtrIIA IIAIIAK,
lpe[ceaEmc onmTnHe BeraMup
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