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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА V

ВРШАЦ, 09. МАJ 2020. ГОДИНЕ		

БРОЈ

6/2020

1.

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016
– др. закон и 47/2018), члана 47. Закона о
јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 15/2016
и 104/2016)  и члана 40. став 1) тачка 38) Статута
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“,
број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на
седници одржаној дана 08. маја 2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Нацрт јавног
уговора о јавно-приватном партнерству
за реализацију пројекта јавно-приватног
партнерства за изградњу, реконструкцију,
одржавање и обезбеђивање доступности
дела саобраћајне локалне инфраструктуре
на територији Града Вршца са јавним
плаћањем
Члан 1.
Даје се сагласност на Нацрт јавног
уговора о јавно-приватном партнерству
за реализацију пројекта јавно приватног
партнерства   за изградњу, реконструкцију,
одржавање и обезбеђивање доступности
дела саобраћајне локалне инфраструктуре на
територији Града Вршца са јавним плаћањем
број: 404-98/2019-IV-09.

Члан 2.
Уговор ће бити закључен између Града
Вршца као наручиоца и AД „Сремпут“ Рума
из Руме Трг ослобођења 12,  као извршилац.
Члан 3.
Уговор ће у име Града, потписати
Градоначелник Града Вршца.
Члан 4.
Уговор чини саставни део Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу“ Града Вршца.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-39/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
4 0 4 -9 8 /2 0 1 9 -IV -0 9
Трг победе бр. 1, 26300 Вршац
ЈАВНИ УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА
ЗА
ИЗГРАДЊУ,
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ДЕЛА
САОБРАЋАЈНЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ВРШЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ (НАКНАДОМ ЗА ДОСТУПНОСТ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
У складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, приликом
одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавни партнер уређује следећа питања:
1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди
приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном
позиву;
2) расподела ризика између јавног и приватног партнера;
3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у
интересу јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења
ових захтева у погледу квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење
накнаде приватном партнеру из тачке 9) напред;
4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје;
5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за
добијање дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП;
6) захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, оснивања, минималног капитала
и минималних других средстава или људских ресурса, структуре акционара,
организационе структуре и пословних просторија као и пословних активности ДПН;
7) власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе
уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних
службености;
8) висина и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има;
9 ) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или накнада
за обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично
усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, евентуалне исплате које јавни
партнер треба да изврши приватном партнеру;
10) механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном
партнеру у случају лошијег квалитета његових услуга/објеката;
11) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката,
планова изградње и спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију,
одобрење и пријем објеката од јавног значаја као и извршених услуга;
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12) поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их
једнострано утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу
рокова и/или повећању накнаде (укључујући трошкове финансирања);
13) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену
објеката или услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној
тражњи за услугом, њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим
условима свим корисницима, као и последице тога на накнаду (и трошкове финансирања)
за приватног партнера;
14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају
право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена;
15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење
најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног
партнера или са другим повезаним лицима или других уговора којима се поверава
обављање одређених послова од стране приватног партнера трећим лицима, ако је такво
поверавање предвиђено предлогом пројекта ЈПП;
16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер
(укључујући јемства јавног партнера финансијерима) или други начин обезбеђења
плаћања;
17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер;
18) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши
своје уговорне обавезе;
19) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за
неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван
њене контроле (виша сила, промена закона и сл.);
20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог
истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак
продужења уговореног рока укључујући његове последице на финансирање пројекта;
21) компензација и пребијање потраживања;
22) последице штетне промене прописа;
23) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који
се мора исплатити јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде и средства из
којих ће бити исплаћена накнада), уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене у
тачки 19) горе наведеној;
24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна;
25) сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне
намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора
на јавни уговор. То нарочито обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру
дозвољава да закључи уговор са финансијерима приватног партнера и да обезбеди права
на пренос јавног уговора на лице које наведу финансијери у одређеним околностима;
26) меродавно право и механизам за решавање спорова;
27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може
(привремено или на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног
партнера како би се обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге и/или објеката
који су предмет уговора у случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању
његових обавеза;
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28) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу
заштите јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или
угрожавање животне средине и здравља људи или повреде обавеза приватног
партнера/концесионара из јавног уговора, у потпуности или делимично прекине извршење
уговора или преузме извршење одговарајућих обавеза приватног партнера/концесионара
(ste p-in right), уз дефинисање последица коришћења тог права;
28) опорезивање и фискална питања - ако постоје.
Ако јавни уговор, независно које јавно тело га закључује, садржи одредбе које на
било који начин доводе до одговорности Републике Србије или имају директног утицаја
на буџет Републике Србије, неопходно је прибавити сагласност Владе.
У случају неприбављања сагласности Владе, такве одредбе су ништаве по сили
закона.
На питања која се односе на јавни уговор, а која нису посебно уређена Законом о
јавно приватном партнерству и концесијма, примењују се прописи Републике Србије.
(понуђач је дужан да парафира и овери сваку страну чиме потврђује да прихвата
елементе и одредбе модела уговора као и да унесе у модел уговора елементе из своје
понуде)
ЈАВНИ УГОВОР
О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ,
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ДЕЛА
САОБРАЋАЈНЕ ЛОКАЛНЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ВРШЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ (НАКНАДОМ ЗА ДОСТУПНОСТ
ИНФРАСТРУКТУРЕ)
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Овај уговор (у даљем тексту: “Јавни уговор” закључен дана […………….] 202 0 . године у
Вршцу
ИЗМЕЂУ:
1.
Наручилац:

ГРАД ВРШАЦ

Адреса:

ТРГ ПОБЕДЕ 1

Овлашћени представник:

Градоначелник Драгана Митровић

Матични број:

08267944

Порески идентификациони број:

100912619

(Под)рачун буџета:

8 4 0 -1 4 6 4 6 -5 2

у даљем тексту: Јавни партенр ,

и
2.
Извршилац:

А.Д. „СРЕМПУТ“ РУМА

Адреса:

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 12 Рума

Овлашћени представник:

Милојица Марковић

Матични број:

08040664

Порески идентификациони број:

101339701

Текући рачун:

1 6 0 -1 7 1 2 1 4 -49 Банка Интеса

у даљем тексту: Приватни партнер

Будући да:
(A )
је Одлуком Скупштине града Вршца број: 0 1 1 -1 1 4 /2 0 1 9 -II-0 1 од 2 5.1 0 .2 0 1 9.
године, одобрен Пројекат јавно-приватног партнерства за Предлог пројекта јавноприватног партнерства изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање
доступности дела локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са јавним
плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре)
(у даљем тексту: Пројекат),
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(Б)
Приватни партнер у складу са Јавним позивом за избор Приватног партнера за
реализацију Пројекта, поднео најповољнију понуду за избор приватног партнера.
(B )
је Градоначелник града Вршца овлашћен Одлуком 4 0 4 -9 8/2 0 1 9 -IV -0 9
2 3 .0 4 .2 0 2 0. године да потпише Јавни уговор.

од

(Г)
Након спроведеног поступка јавне набавке, одлуком о избору најповољније понуде
број 4 0 4 -9 8 /2 0 1 9 -IV -0 9 од 2 3 .0 4.2 0 2 0 . године изабран је Приватни партнер и додељује му
се Јавни уговор.
(Д)
Приватни партнер је прихватио услове и одредбе овог Јавног уговора са свим
пратећим прилозима, у погледу његове садржине, у који су унети елементи из Понуде
Приватног партнера дате у поступку јавне набавке број 4 0 4 -9 8 /2 0 1 9 -IV -0 9.
СТОГА, узимајући у обзир узајамну сагласност воља, обавезе, услове, изјаве и гаранције
које су овде наведене, Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Дефиниције и Значење
Члан 1.
Листа дефиниција и значење правила коришћених у овом уговору:
Јавни Партнер/Јавно Тело значи Град Вршац
Приватни партнер значи приватни партнер одабран у поступку јавне набавке, односно
друштво за посебне намене, основано у складу са Законом о јавно-приватном партнерству
и концесијама, које је Страна која реализује Јавни уговор.
Датум примопредаје значи датум када Јавни партнер уводи Приватног партнера у
посао/посед.
Период изградње значи период између датума закључења Јавног уговора и дана
завршетка радова/почетка услуга доступности инфраструктуре.
Датум истека значи датум на који Јавни уговор истиче.
Јавни Уговор/Уговор значи овај јавни уговор који закључују Јавно тело и Приватни
партнер ради развоја, изградње, финансирања и одржавања путне инфраструктуре.
Радни дан значи било који дан током којег су отворене пословне банке у Републици
Србији.
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Календарска година значи период који почиње 1. јануара сваке године и завршава се 31.
децембра исте године.
Закон о Јавно-приватном партнерству и концесијама значи Закон о ЈПП-у и
концесијама објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 88/11, 17/16 и 104/16.
Друштво за посебне намене – ДПН значи ново привредно друштво основано од стране
Приватног партнера ради реализације Пројекта у складу са чланом 15. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама
Одржавање значи сваковремену контролу рада изграђених саобраћајница као и
одржавање функционалности путева на територији града Вршца која се састоји, између
осталог из функционалности целе мреже која је предмет Јавног уговора по службеној
дужности од стране Приватног партнера, односно ДПН-а, као и на захтев Јавног партнера.
Пројектовање значи у оквиру пројектно – техничке документације израду Пројеката
изведеног стања свих саобраћајница, који обухватају све изведене радове у складу са овим
уговором примењујући важеће стандарде и прописе за ову врсту посла.
Пропис Републике Србије значи било који примењиви Закон, државни, покрајински,
општински, правило, уредба, пропис или директива (укључујући било који подзаконски
акт донет од стране Надлежног органа) или Одлука Уставног Суда, која је у сваком од тих
случаја на снази у Републици Србији (без обзира да ли потиче од саме Републике Србије
или од Јавног партнера наведене земље, или заједнице или уније чији Република Србија
члан или део постане током трајања овог Уговора) који је обавезујући за обе Уговорне
стране овог Јавног Уговора. Осим ако није другачије назначено, позивање на Закон у овом
Уговору ће се односити на Закон са свим изменама, допунама, модификацијама или
заменама које настану с времена на време.
Стране значи Јавни партнер и Приватни партнер.
Период имплементације је период изградње инфраструктуре.
Период пружања услуге/доступности инфраструктуре значи период између Дана
завршетка градње, односно /почетка пружања услуге доступности инфраструктуре до
Датума Истека.
Дан почетка пружања услуге/доступности инфраструктуре значи датум на који
Приватни партнер треба да омогући јавном партнеру отпочињање пружања
услуге/доступности инфраструктуре на основу изграђене (реконструисане, односно
рехабилитоване) и доступне путне инфраструктуре.
Услуга доступности значи расположива реконструисана, односно рехабилитована као и
редовно одржавана целокупна путна инфраструктура којом управља град Вршац и која
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задовољава тражене спецификације услуга од стране Јавног тела садржане у овом
Уговору.
Укупна накнада за обезбеђење доступности саобраћајне инфраструктуре је накнада
која ће бити исплаћена Приватном партнеру за цео период важења уговора и састоји се од:



укупне накнаде за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу
укупне накнаде за редовно одржавање (представља износ накнаде за одржавања
путева у зимском и летњем периоду).

Укупна накнада за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу представља накнаду
коју Јавни партнер плаћа Приватном партнеру на месечном нивоу у фиксном износу за
радове на реконструкцији, рехабилитацији и изградњи путне мреже као и остале трошкове
предвиђене уговором (надзор, пројектовање...) почев од завршетка рехабилитације,
реконструкције и изградње до истека уговора, у 108 једнаких месечних рата.
Укупна накнада за редовно одржавање представља накнаду коју Јавни партнер плаћа
Приватном партнеру на месечном нивоу на основу стварно изведених количина радова, а
према претходно издатим налозима Јавног партнера и усвојеним ценовником са
обрачунатим понуђеним попустом из понуде Приватног партнера. Плаћа се свих 120
месеци.
Годишња накнада за обезбеђење доступности саобраћајне инфраструктуре је накнада
која се исплаћује приватном партнеру сваке године за време трајања уговора од 10 година.
Месечна накнада за обезбеђење доступности саобраћајне инфраструктуре представља
збир:



укупне накнаде за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу за цео период
важења уговра подељен на 108 месеци и
месечне накнаде за редовно одржавање (зимско и летње) која се формира на
основу стварно изведених количина радова, а према претходно издатим налозима
Јавног партнера.
Трајање
Члан 2.

Овај уговор закључује се на период од 10 година, и обухвата Период изградње и Период
пружања услуге/доступности инфраструктуре.
Тумачење
Члан 3.
Следеће одредбе се примењују приликом тумачења овог Уговора:
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(а)
Излагања и Прилози овог Уговора чине његов саставни део, и позивање на
излагања, Чланове, и Прилоге подразумеваће излагања, Чланове и Прилоге овог Уговора
осим ако није другачије наведено. Уколико је садржај било ког Прилога у сукобу са овим
Уговором, Чланови овог Уговора имаће примат;
(б)
Наслови Чланова, параграфа и/или Прилога су додати само ради лакшег позивања
и неће утицати на тумачење овог Уговора;
(ц)
Када контекст то захтева, речи у једнини подразумеваће и њихову множину и
обрнуто и речи у једном роду подразумеваће и други род;
(д)
Позивање на овај Уговор, њему повезан Уговор или било који други документ
подразумеваће овај Уговор или, као што може бити случај с времена на време, Повезани
Уговор са све изменама, варијацијама, обновама и допунама (осим у случају повреде
одредби овог Уговора);
(е)
Позивање на речи “укључи” или “укључујући” осим уколико није другачије
наведено значе укључивање без ограничења;
(ф)
Позивање на оверу, сагласност или одобрење у овом Уговору подразумеваће да
Уговорна страна која даје оверу, сагласност или одобрење мора је дати у писаном облику;
(г)
Израз “Оправдани подухват” или “оправдани напор” када се користи у овом
Уговору тумачиће се као предузимање свих корака у моћи Јавног или Приватног партнера
које је у могућности да оствари жељени резултат, где су то кораци које би пажљиво,
одлучно и рационално лице поступајући у своју корист предузело, под условом да
релевантна уговорна страна није у обавези да утроши средства (која су предмет његових
дефинисаних обавеза по овом Уговору); осим оних неопходних за измирење оправданих
трошкова који су споредни или пратећи предузимању корака од стране Уговорне стране у
својим оправданим подухватима у мери оправданих путних трошкова, трошкова
кореспонденције и општих режијских трошкова;
(х)
Велика слова када се користе у овом Уговору имаће значење које им је дато у овом
Уговору, осим уколико, се зависно од контекста не захтева другачије.

II ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ УГОВОРА И ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ
Предмет јавног уговора
Члан 4.
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Предмет овог Уговора је пројектовање, финансирање, реконструкција, односно
рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са
јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре), и то
Приватни партнер се обавезује да финансира, пројектује, реконструише, односно
рехабилитује локалну путну инфраструктуру и друге објекте нискоградње а нарочито
улице, путеве и објекте нискоградње наведене у Прилогу 1. овог Уговора, који чини
саставни део овог уговора.
Одступање од дужина, односно површина датих у Прилогу 1. овог уговора, може бити +10% у зависности од пројекта и техничког решења, с тим да неће постојати додатни
трошак за Јавног партнера у случају да се Приватни партнер определи за решење које
подразумева повећање предметних дужина, односно површина.
Пројекат обухвата и одржавање путева и улица и других саобраћајних површина на
територији Града Вршца , које нису предмет финансирања, реконструкције односно
рехабилитације, из овог члана, до максималног износа одређеног овим Уговором, а на
захтев Јавног партнера у складу са потребама на терену, све у складу са релевантним
јединичним ценовником Града Вршца датим у Прилогу 3. овог Уговора, који чини
саставни део овог уговора и Понудом.
Пре асфалитирања улица/путева на подлози од дробљеног камена, потребно је
остварити захтевани модул стишљивости од најмање Ms=60 MPa.
Изградња
Члан 5.
5.1 Кључни принципи
Пројектовање, реконструкција односно рехабилитација, одобрење, одржавање и
уобичајене перформансе свих компоненти Пројекта који се набављају или развијају у
циљу испуњења захтеваног квалитета предмета овог уговора, одговорност су Приватног
партнера. Јавна страна неће ни на који начин бити одговорна за наведене обавезе и ризике
Приватног партнера.
5.2 Право Јавног партнера да даје коментаре на пројекте, планове, спецификације и
друга документа за реконструкцију односно рехабилитацију
Приватни партнер ће учинити доступним Јавном телу сву грађевинску и пратећу
документацију. Јавни партнер ће имати разуман рок (не дужи од 15 радних дана) да
ревидира и дâ коментаре на документацију. Када Јавни партнер достави коментаре на
грађевинску документацију, Приватни партнер ће их размотрити и у складу са правилима
струке и законским одредбама дати своје коментаре/примедбе у примереном року, који не
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може бити дужи од 15 дана. Уколико у року од 15 дана Јавни партнер не предложи
корекцију нити да коментаре на достављену документацију, сматраће се да се са истом
сагласио.
Приватни партнер је у потпуности одговоран за пројектовање (израду пројеката изведеног
стања), спецификације, планове, реконструкцију односно рехабилитацију.
5.3 Контрола Приватног партнера над радовима
Приватни партнер је одговоран за све грађевинске радове, да управља њима и надзире их
и обезбеђује пројектно управљање, управљање градилиштем, у складу са добром
индустријском и пословном праксом и захтеваним знањима и стандардима градње
постојећим за пројекте овог типа.
Надзор из претходног става подразумева ангажовани надзор од стране приватног
партнера, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, за чије ангажовање
нема право на додатну накнаду у односу на Накнаду за доступност коју прима од Јавног
партнера.
Надзор из претходног става Приватни партнер ће ангажовати уз писмену сагласност
Јавног партнера. Јавни партнер у сваком тренутку за време важења овог уговора има право
уз образложени захтев да тражи разрешење истог и да захтева именовање другог
надзорног органа.
Приватни партнер је одговоран за све грађевинске радове и све подизвођаче.
5.4 Одговорност Приватног партнера за стање на градилишту
Приватни партнер је у потпуности одговоран за стање на градилишту и за подобност
градилишта за грађевинске радове. Приватни партнер је обавезан да прегледа градилиште
унапред, и сигуран је у подобност градилишта – локације за пројекат и њеног утицаја на
пројекат, спецификације, планове, другу пројектну документацију планирани датум
завршетка радова.
5.5 Планирање и градња
Приватни партнер је обавезан да заврши све грађевинске радове по овом уговору за
пријем, укључујући неопходне услуге планирања, израде недостајућих пројеката,
прибављање техниче контроле документације, исходовање неопходних дозвола,
сагласности, односно одобрења, осим ако таква документа већ постоје, у ком случају ће их
Јавни партнер предати приватном партнеру, без обавезе Приватног партнера да исте
прихвати.
Основни захтеви Јавног партнера у односу на Пројекат произилазе најмање из конкурсне
документације и описа послова дефинисаних у Прилогу 1. који се уручују Привaтном
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партнеру, а која не смеју одступати у погледу обухвата радова у складу са чланом 4. овог
уговора.
5.6 Пројектовање
За све улице/путеве и другу инфраструктуру предвиђену овим уговором Јавни партнер ће
предати Приватном партнеру техничку документацију, ако постоји.
За све улице/путеве и другу инфраструктуру за коју не постоје пројекти ни друга
документација, Приватни партнер је дужан да је обезбеди у складу са правилима струке,
најмање на нивоу Пројеката изведеног стања.
5.7 Дозволе
Све евентуално већ издате дозволе прелазе на Приватног партнера уколико је то правно
могуће и неопходно за испуњење обавеза из овог Уговора. Уколико се дозволе не преносе,
Стране користе права из одговарајућих дозвола у интересу Пројекта, у складу са законом
којим се уређује планирање и изградња. На захтев, Јавни партнер издаје Приватном
партнеру писано овлашћење за остваривање права из дозвола.
5.8 Обим послова грађења
Приватни партнер пружа све испоруке и услуге које су неопходне да се Предмет уговора у
складу са обухватом, односно описом послова дефинисаних у Прилогу 1, укључујући
накнадне и остале додатне споразуме, изгради ради пружања јавне Услуге/доступности
инфраструктуре, тј. путне мреже, других јавних површина, опреме и других објеката
обухваћених овим уговором, који су потпуно функционални и спремни за експлоатацију у
складу са законом и овим уговором.
Време отпочињања пружања услуга и непредвиђени догађаји
Члан 6.
6.1 Кључно време
Приватни партнер мора да омогући доступност целокупне инфраструктуре из члана 4. и
10. овог уговора најкасније у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора,
односно да заврши поједине секције у складу са динамиком датом у Прилогу 2 овог
уговора, усаглашеном са Јавним партнером. Ако Приватни партнер не успе да обезбеди
Јавном партнеру доступност и расположивост уговорене инфраструктуре на време,
Приватни партнер неће моћи да прима целокупну Уговорену Накнаду на време, како је
предвиђено овим уговором.
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6.2 Компензациони догађаји
За кашњења, услед догађаја за које је ризик преузео Јавни партнер ("Компензациони
догађаји"), Приватни партнер може тражити или померање Дана завршетка целокупне
уговорене инфраструктуре и/или адекватну компензацију.
Компензациони догађаји укључују: (1) Кршење обавезе Јавног тела по Уговору (нпр.
непружање помоћи за добијање одговарајућих дозвола, неиздавање дозвола и одобрења из
надлежности Јавног партнера, необезбеђивања приступа градилишту и сл.); (2 ) Захтев
Јавног тела да се измене детаљи Пројекта; (3 ) дискриминаторна или специфична промена
закона;.
У случају компензационих догађаја Јавни партнер ће редовно плаћати уговорене накнаде.
У случају Компензационих догађаја, Приватни партнер ће бити ослобођен плаћања
Уговорне казне Јавном телу.
6.3 Ослобађајући догађаји
Приватни партнер може да захтева продужење Дана завршетка целокупне уговорене
путне инфраструктуре (12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора) ако Приватни
партнер не обезбеди услове за завршетак целокупне уговорене инфраструктуре услед
Ослобађајућих догађаја. Приватни партнер ће бити ослобођен од плаћања Уговорне казне
Јавном телу ако Ослобађајући догађај наступи, али неће имати право да захтева
компензацију од Јавног тела.
Ослобађајући догађај, у смислу овог уговора су пожари, екслполозије, удар грома, олује,
мећаве, поплаве, неоубичајени временски услови.
6.4 Случајеви Више Силе
Ако наступи случај више силе, погођена страна ће бити ослобођена одговорности за
испуњење обавеза на основу Уговора, за време трајања више силе. Након престанка
трајања више силе, стране ће наставити са извршењем обавеза у периоду који ће се
продужити за време колико је трајала виша сила.
Када случај више силе наступи, погођена страна ће обавестити другу страну о наступању
више силе и Стране ће преговарати о корацима које треба предузети.
Ако случај више силе наступи и траје, а Стране се не договоре о корацима које ће
имплементирати, свака страна има право да једнострано раскине Уговор.
Случај више силе обухвата рат, грађански рат, оружани сукоб, терористички напад,
нуклеарно хемисјко или биолошко загађење ( осим када је загађење резултат радњи или
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кршење уговорних обавеза од стране Приватног партнера или његовог подизвођача)
штрајкови, протести, нереди све природне катастрофе.
А) рат, грађански рат, оружани сукоб или терористички напад; или
Б) нуклеарно, хемијско или биолошко загађење, осим када је загађење резултат радњи или
услед кршења уговорних обавеза од стране Приватног партнера или Подизвођача; и сл.
Почетак пружања целокупне услуге/доступности инфраструктуре
Члан 7.
Последњи дан до којег Приватни партнер мора да изгради (реконструише, односно
рехабилитује) Предмет јавно-приватног партнерства како би Јавни партнер отпочео са
пружањем услуге/доступности инфраструктуре (Дан завршетка радова на целокупној
уговореној путној инфраструктури) су датуми одређени динамичким планом, а који не
може бити дужи од 12 месеци од дана ступања на снагу овог уговора.
Начин утврђивања рокова из претходног става дефинисан је у Прилогу 2., који је саставни
део Уговора.
Ако Приватни партнер не омогући отпочињање са пружањем услуга на целокупном
предмету овог уговора до дана завршетка целокупне уговорене инфраструктуре, ни у
накнадно остављеном додатном року од 30 дана, Јавни партнер има право да обустави,
односно умањи плаћање јединствене годишње накнаде и има право да тражи раскид
уговора.
Ако Приватни партнер у уговореном року не заврши уговорене радове својом кривицом
дужан је да плати Јавном партнеру уговорену казну за сваки радни дан закашњења у
висини од 0,02% од укупне вредности свих јединствених годишњих наканада, с тим да
уговорена казна не може прећи износ од 5% укупних вредности свих уговорнеих
годишњих накнада у складу са овим уговром.
Прихватање отпочињања услуге/доступности инфраструктуре и гарантни период
Члан 8.
Када Приватни партнер заврши градњу, односно поједине секције, мора да демонстрира
да грађевински радови испуњавају захтеве из Уговора и да инфраструктура одговара
пружању услуга у складу са Уговором.
Да би то постигао, Приватни партнер је дужан да обави у складу са правилима струке и
позитивним законским одредбама, серију тестова, инспекција и демонстрација које треба
да покажу да су радови како ваља завршени и да инфраструктура омогућава отпочињање
пружања услуге/доступности инфраструктуре. Приватни партнер ће благовремено
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унапред обавестити Јавног партнера о тим тестирањима; Представник Јавног тела треба да
присуствује тим тестовима и да се увери у резултате. Приватни партнер сноси трошкове
везане за тестирање.
Приватни партнер ће доставити Јавном партнеру документацију везану за резултате
спроведених тестирања, инспекције и демонстрације, ако је примењиво.
Јавни партнер треба да одреди да ли се резултати тестирања поклапају са нивоом
захтеваних перформанси у складу са Уговором. Ако се поклапају, Јавни партнер ће издати
одобрење о отпочињању пружања услуге/доступности инфраструктуре Приватном
партнеру, не касније од 5 дана од дана прихватања радова од стране надзора, односно
предаје Пројеката изведеног стања. Дан предаје свих Пројеката изведеног стања ће бити
дан почетка пружања услуга, од када теку рокови за плаћање Накнаде реконструкцију,
рехабилитацију и изградњу Приватном партнеру.
Јавни партнер има право вета на избор лица које ће вршити надзор у смислу закона о
планирању и изградњи, избор лица које ће вршити техничку контролу пројектне
документације, као и на вршиоце техничког пријема објекта. Приватни партнер је дужан
да обезбеди да лица која врше услуге/доступности инфраструктуре из овог члана
испуњавају законске услове за обављање свих поверених им послова као и да имају
искуства за њихово обављање.
8.1 Гарантни период
Приватни партнер даје гаранцију на изведене инвестиционе радове која износи 60
( шездесет) месеци од дана примопредаје изведених радова.
Приватни партнер је дужан да у гарантном року, на писмени захтев Јавног партнера,
отклони о свом трошку све недостатке који су настали због неквалитетног рада, као и
неодговарајућег квалитета уграђених материјала, односно коришћене опреме за уговорене
намене на први позив Јавног партнера. Приватни партнер је дужан да се у року од 5 дана
јави јавном партнеру на први позив ради утврђивања рокова за отклањање утврђених
недостатака.
Без обзира на обавезу из претходног става, Приватни партнер има обавезу да током
целокупног трајања овог уговора одржава исправном путеве и улице и друге саобраћајне
површине на територији Града Вршца , које нису предмет финансирања, реконструкције
односно рехабилитације у стању подобном за уговорени квалитет извршених радова,
односно пружених услуга уз накнаду по јединичним ценама у складу са релевантним
ценовником из Прилога 3 овог уговора и Понуде, на захтев Јавног партнера.
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Земљиште, опрема и друга имовинска права
Члан 9.
Јавни партнер ће имати својину на имовини везаној за Пројекат (укључујући опрему и
објекте који су набављени или изграђени-развијени од стране Приватног партнера).

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Права и обавезе Приватног партнера
Члан 10.
Приватни партнер је дужан да у уговореном року финансира, реконструише, односно
рехабилитује, управља и одржава локалну путну инфраструктуру у Граду Вршцу у складу
са чланом 4. и Прилогом 1. овог уговора.
Приватни партнер је дужан да након извршених радова одржава у исправном и
функционалном стању изграђену мрежу, да одржава ниво квалитета мреже ради пружања
услуга уговореног квалитета физичким лицима и привредним субјектима који послују на
територији на којој се спроводи Пројекат ЈПП и реализује овај уговор, односно кроз коју
транзитирају, као и да у исправном и функционалном стању, након истека уговореног
периода, путну мрежу преда Јавном партнеру на даље управљање и располагање.
Приватни партнер има право на Годишњу Накнаду за доступност коју плаћа Јавни
партнер за доступност изграђене инфраструктуре, под условима из предмета овог
Уговора за 2 фазе, одржавање и инвестицију и то у месечним ратама за сваку фазу
извршеног посла за време трајања уговора.
Приватни партнер има право на слободан приступ градилишту и на неометан рад на
реализацији Пројекта, што је Јавни партнер дужан да му омогући, у оквирима својих
надлежности.
Пројекат обухвата и одржавање постојеће путне мреже до максималног износа одређеног
овим Уговором, а на захтев Јавног партнера у складу са потребама на терену.
Приватни партнер се обавезује:


да све радове из Предмета уговора изведе савесно, квалитетно и у складу са
постојећом и израђеном документацијом, датим техничким условима као и
важећим прописима, стандардима, нормативима и нормама квалитета за ову врсту
радова;
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да организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији,
обезбеђење несметаног саобраћаја и заштита околине за све време трајања
извођења радова;



да приликом извођења радова спроводи све законски прописане мере заштите на
раду и благовремено предузима мере за безбедност грађана, суседних објеката и
околине;



да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,
инсталација и опреме;



да уредно води грађевински дневник и благовремено доставља грађевинску књигу
надзорном органу на потпис;



да устроји књигу инспекције;



да се придржава динамичког плана реализације Пројекта и Уговора и уговореног
рока за извођење радова;



да плати уговорну казну, сагласно овом Уговору ако до ње дође;



да омогући Јавном партнеру да врши надзор и да поступа по оправданим
примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у
погледу којих су стављене примедбе и то о сопственом трошку. Оправданим
примедбама сматрају се примедбе у циљу испуњавања уговорних обавеза;



да преузме обавезу заштите обустављених радова ако до њих дође;



да изврши осигурање градилишта код регистроване осигуравајуће организације.



да одржава предмет Уговора у исправном и функционалном стању, било путем
поправки, односно замене дотрајале опреме која је уграђена из сопствених
средстава, односно из премије осигурања из уговора о осигурању које је закључио
ради осигуравања ствари и опреме за случај оштећења од природних фактора,
деловања трећих лица, кварова хаварија и сл. односно од свих ризика које
Приватни партнер идентификује у скалду са Законом и правилима струке и са
пажњом доброг привредника.



да отклони све недостатке по примедбама комисије за технички преглед.
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Права и обавезе Јавног партнера
Члан 11.
Јавни партнер је дужан да уложи све напоре да пружи сву потребну и одговарајућу
подршку овом Пројекту (нпр. административну подршку из надлежности Јавног
партнера), у циљу стварања што је могуће бољих услова реализације Пројекта.
Јавни партнер се обавезује да пружи сву подршку и помоћ ДПН-у приликом подношења
захтева и прибављања свих дозвола, одобрења,лиценци, мишљења или решења, који
евентуално могу бити потребни или корисни ради благовремене имплементације Пројекта
и када ДПН подноси захтеве у име лица које одреди јавни партнер, ако наведена
документа већ нису издата.
Јавни партнер има право да захтева током читавог трајања овог Уговора непрекидну и
квалитетну доступност радова, односно услуга који зависе од одржавања Приватног
партнера, а у складу са Уговором.
Јавни партнер има обавезу да плаћа уговорену Годишњу Накнаду за доступност у
уговореном износу током периода трајања обавезе у складу са овим Уговором, што уједно
чини једину накнаду коју је Јавни партнер дужан да плати Приватном партнеру за
доступност путне инфраструктуре која је предмет Пројекта
Јавни партнер има право да умањи Годишњу Накнаду за доступност из разлога и по кључу
дефинисаном овим Уговором.
IV ТРАЈАЊЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Опис услуге/доступности инфраструктуре
Члан 12.
Обим Радова и Услуга које пружа Приватни партнер, као и њихов опис дат је у
Прилогу 1. и Прилогу 6 Уговора.
Цена и механизам плаћања
Члан 13.
Стране су сагласне да:
А) Неће бити плаћања накнаде за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу док услуга
није доступна, односно најмање део инфраструктуре није рехабилитован, односно
реконструисан, у складу са динамиком коју одреди Јавни партнер по принципу нема
доступности уговорене инфраструктуре – нема плаћања.
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Б) Јавни партнер ће плаћати Накнаде за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу
саобраћајне инфраструктуре која је предмет овог уговора од њеног завршетка, који у
смислу овог уговора подразумева моменат предаје свих пројеката изведеног стања у
једнаким месечним ратама до краја Уговора.
В) Јавни партнер ће плаћати накнаду за редовно одржавање комплетне путне
инфраструктуре, којом управља град Вршац, од дана ступања на снагу овог уговора током
периода од 10 година.
Г) Приватни партнер по Уговору искључиво има право на накнаду за обезбеђење
доступности саобраћајне инфраструктуре, за цео период трајања Уговора од 10 година.
Накнаду за обезбеђење доступности саобраћајне инфраструктуре чине : накнада за
реконструкцију, рехабилитацију и изградњу и накнада за редовно одржавање.
Приватни партнер по Уговору има право на фиксну накнаду за реконструкцију,
рехабилитацију и изградњу у укупном износу до 3.368.413,05 ЕУР без ПДВ, односно
4.042.095,66 ЕУР са ПДВ, што представља укупну уговорену вредност за ову врсту
радова.
Приватни партнер по Уговору има право на варијабилну накнаду за редовно одржавање на
основу стварно изведених количина радова, а према претходно издатим налозима Јавног
партнера и усвојеним ценовником са обрачунатим понуђеним попустом из понуде
Приватног партнера, а највише до 50.000.000,00 динара са ПДВ на годишњем нивоу. У
случају да у Одлуци о буџету Града Вршца у годинама, односно за време трајања овог
Уговора Јавни партнер определи већи износ од 50.000.000,00 са ПДВ, на позицији
редовног одржавања ( летње и зимско), Приватни партнер је у обавези да по претходно
издатим налозима Јавног партнера у складу са важећим ценовником из понуде изврши
већи обим количине радова на редовном одржавању ( летње и зимско) , односно до
утрошка планираних средстава.
Јавни партнер плаћа Приватном партнеру Накнаду за обезбеђење доступности саобраћајне
инфраструктуре, месечно, свих 12 месеци у години односно свих 120 месеци ( 10 година)
колико траје Уговор с тим да:


у првих 12 месеци трајања Уговора, Јавни партнер плаћа само накнаду за редовно
одржавање , али не и накнаду за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу у
смислу члана 7. и члана 8. овог Уговора.

Месечни износ накнаде за редовно одржавање утврђује се на основу стварно изведених
количина радова, а према претходно издатим налозима Јавног партнера и усвојеним
ценовником са обрачунатим понуђеним попустом из понуде Приватног партнера, а
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највише до 50.000.000,00 динара са ПДВ на годишњем нивоу, свих 120 месеци, колико
траје Уговор .


По завршетку радова на изградњи ( планирање, реконструкција, односо
рехабилитација), односно почетка доступности путне инфраструктуре који у
смислу овог Уговора подразумева моменат предаје свих Пројеката изведеног
стања, Јавни партнер ће плаћати накнаду за реконструкцију, рехабилитацију и
изградњу. Месечни износ накнаде за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу
утврђује се тако што се укупна уговорена накнада за ову врсту радова за цео
период трајања Уговора ( без ПДВ и са ПДВ) дели са 108 месеци, колико преостаје
од укупно 120 месеци, када се одузме период од 12 месеци колико траје период
градње.

Према претходно дефинисаном, Јавни партнер плаћа Приватном партнеру у првих 12
месеци од закључивања уговора само део накнаде за обезбеђење доступности
саобраћајне инфраструктуре који се односи на накнаду за редовно одржавање, а по
истеку првих 12 месеци од закључивања уговора па до краја трајања Уговора, Јавни
партнер плаћа Приватном партнеру накнаду за обезбеђење доступности саобраћајне
инфраструктуре коју чине и накнада за редовно одржавање и накнада за
реконструкцију, рехабилитацију и изградњу.


Плаћање ће се вршити у складу са законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама, најкасније у року 45 дана од дана испостављања
исправне фактуре која мора бити оверена од стране именованог надзора и лица
које овласти Јавни партнер, чиме се потврђује поштовање динамичког плана
реализације Пројекта и Уговора од стране Приватног партнера. У случају да
надзорни орган и лице које овласти Јавни партнер установе да се Приватни партнер
неоправдано не придржава динамичког плана, Јавни партнер ће обуставити
плаћање накнаде, а на основу писаног образложења именованог надзорног органа и
лица које је овластио Јавни партнер.

Д) Накнаду која се обрачунава на начин како је то наведено под ставом Г) овог члана
Јавни партнер плаћа сваког месеца Приватном партнеру, на основу издате фактуре
Приватног партнера Јавном партнеру по истеку обрачунског периода. Након завршетка
фазе изградње, обрачун месечне накнаде мора бити сачињен тако да приватни партнер
доставља сваког месеца две фактуре, где ће се једна фактура односити на обрачунату
накнаду за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу, а друга фактура ће се односити
на обрачунату накнаду за редовно одржавање саобраћајне инфраструктуре ( зимско и
летње одржавање.), у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије
на дан плаћања уколико је понуда исказана у еврима.
Ђ) Непружање услуге/доступности инфраструктуре ће водити неплаћању накнаде.
Неотклањање недостатака на путној инфраструктури у року датом у налогу за сваки дан
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закашњења у отклањању квара/штете, узрокује умањење у износу од 200 евра. Ако се
пробијање рокова понови више од пет пута у једној календарској години (од 01.01. до
31.12.), након петог закашњења,прилог фактуре ће се умањивати у износу од 1.000 евра за
сваки дан закашњења у динарској противвредности на дан фактрурисања по средњем
курсу НБС. Уговорна казна не може прећи износ од 5% (пет процената) вредности
годишње накнаде за обезбеђење доступности саобраћајне инфраструктуре.
Е) У случају настанка материјалне штете по крајње кориснике, односно трећа лица услед
поступања Приватног партнера, Приватни партнер је дужан да тако насталу штету
надокнади без одлагања.
Захтеви у погледу перформанси
Члан 14.
А) Перформансе у погледу пружања услуге/доступности инфраструктуре, тј. утврђивање
нивоа перформанси биће утврђено надзором Јавног партнера на терену и путем
тромесечних Извештаја Приватног партнера који доставља Јавном партнеру током
читавог периода трајања овог Уговора, на обрасцу који ће стране утврдити у року од 30
дана од дана потписавања овог Уговора који мора да садржи проценат испуњености
уговореног стандарда радова и услуга, као и путем Извештаја прописаног уредбом којом
се уређује надзор над реализацијом јавних уговора, а које Приватни партнер доставља
Јавном партнеру у форми и роковима датим у наведеној уредби.
Б) Уколико пружена услуга Приватног партнера није у складу са условима дефинисаним
овим уговором Накнада за обезбеђење доступности саобраћајне инфраструктуре ће бити
умањена у складу са чланом 13. овог Уговора.
В) Прогресивни механизам ће бити примењен у случају континуираних пропуста
Приватног партнера у складу са чланом 13. овог Уговора.
Г) Јавни партнер може да раскине Уговор, ако се неквалитетна услуга константно и
континуирано пружа; право на раскид ће бити активирано континуираним умањењем
Накнада за доступност, тј. ако је годишњи износ Накнада за доступност умањен за више
од 50% на годишњем нивоу а на основу праћења, реализације овог уговора од стране
Јавног партнера односно лица која ће Јавни партнер овластити.
Д) Приватни партнер сноси ризик за своје Подизвођаче и њихове лоше перформансе;
ипак, Јавни партнер има право да интервенише и тражи замену Подизвођача у случају да
радови, односно услуге нису на уговореном нивоу.
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Управљање механизмом праћења и надзор
Члан 15.
Праћење и надзор врше се у складу са следећим принципима:
А) Приватни партнер дужан је да кроз систем контроле квалитета мери ниво перформанси
пружених услуга/доступности инфраструктуре и обављених радова;
Б) Јавни партнер прати систем контроле квалитета Приватног партнера кроз планиране и
непланиране посете локацијама на којима се изводе радови. Јавни партнер може да појача
надзор у случају пропуста или континуираних лоших перформанси;
В) Праћење и надзор почеће са Даном почетка пружања услуге/доступности
инфраструктуре;
Г) Приватни партнер и Јавни партнер ће сносити своје трошкове у вези са управљањем и
надзором. Трошак јавног тела за додатни надзор и ревизију у случају лоших перформанси
Приватног партнера, сноси Приватни партнер;
Д) Приватни партнер ће урадити извештај о резултатима надзора. Стране се обавезују да
се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог уговора споразумеју о типу и садржини
извештаја, периодичности извештаја и лицима одговорним за извештавање.
Одржавање
Члан 16.
Приватни партнер ће обезбедити на сталној основи да су у свако доба, његово одржавање
и оперативне процедуре довољне да обезбеде: (а) континуирану доступност објеката
путне инфраструктуре обухваћене овим уговором; (б) да се одржи пројектована намена
радова и средстава ради достизања њиховог животног века; да су имовина и средства
враћени Јавном телу на Дан Истека у стању које је у складу са Уговореним и према
прилогу 6а.
Зимско одржавање спроводи се према Прилогу 6 и захтеваном плану рада зимске службе.
Ако Јавни партнер оправдано верује да Приватни партнер не поштује обавезу одржавања
може да спроведе (или уговори) преглед радова, средстава и имовине ради утврђивања да
ли су били и да ли се одржавају од стране Приватног партнера, у складу са његовим
обавезама везаним за одржавање што ће утврдити лица задужена за праћење реализације
овог уговора од стране Јавног партнера односно лица која ће Јавни партнер овластити.
Овлашћена лица Јавног партнера има право на планиране и непланиране посете
градилиштима и у случају да је незадовољан извођењем и диноамиком радова може у
сваком тренутку да појача контролу.
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Плаћања и пребијање
Члан 17.
Приватни и Јавни партнер немају право да задрже или пребију било који међусобно
доспели износ обзиром да је услуга накнаде редовног одржавања варијабилног карактера.
Промена у услугама/доступности инфраструктуре
Члан 18.
Протокол о променама заснива се на следећим принципима:
Обавештење и спецификације
Јавни партнер ће обавестити Приватног партнера најмање 30 дана пре захтевних измена о
својој намери да захтева измене и обрнуто. Стране ће радити заједнички на развоју
детаљних спецификација за захтев за променама. Финална спецификација треба да буде
потписана од Јавног тела и поднета Приватном партнеру као званични захтев за
променама.
Процена Приватног партнера
Приватни партнер има право да у разумном року одлучи да ли ће одбити промене. Ако
Приватни партнер одлучи да спроведе тражену промену, има право да у разумном року
достави своју процену која, између осталог, садржи, временски оквир и цену спровођења
промена, односно утицај промена на висину Накнаде за доступност по јединичним ценама
из понуђеног ценовника.
Одобрење Јавног партнера
Јавни партнер ће у разумном року размотрити процену и одговорити да ли одобрава
процену Приватног партнера.
Спровођење измена
Након што је Јавни партнер одобрио процену Приватног партнера, Приватни партнер ће
приступити спровођењу промена у договореном року. Приватни партнер ће процесовати и
спровести промену користећи приступ транспарентне „отворене књиге“ у погледу цена и
обезбедиће „вредност за уложени новац“ Јавном телу.
Финансирање
Јавни партнер ће сносити трошак тражених промена до највишег износа дозвољеног
законом, осим ако је промене тражио Приватни партнер, у ком случају ће Приватни
партнер финансирати спровођење такве промене.
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Анализе са дужном пажњом (due dilligence)
Протокол промена треба да уреди када ће правна, техничка, финансијска, односно анализа
осигурања бити потребна као последица спроведених промена.
Документација и надзор
Стране ће благовремено документовати и надзирати све промене. Ако су промене
комплексне, биће коришћене сепаратне измене уговора.
Промена закона
Члан 19.
Приватни партнер мора да поштује све прописе. Непоштовање прописа, може да узрокује
раскид Уговора због пропуста Приватног партнера.
Приватни партнер ће у своју понуду уградити трошак поштовања прописа.
Ризик промене важећих прописа, сноси искључиво Приватни партнер.
19.1 Специфичне промене прописа
Специфичне промене прописа се односе на пружање услуга/доступности инфраструктуре,
истих или сличних, или за поседовање удела у компанијама чија је главна делатност
пружање истих или сличних услуга/доступности инфраструктуре, као и
Услуга/доступности инфраструктуре у складу са овим Уговором.
Ризик специфичних промена прописа дели се једнако између Приватног партнера и Јавног
тела.
19.2 Генералне промене прописа
Генералне промене прописа су све промене прописа које нису квалификоване као
дискриминаторне или специфичне промене прописа.
Приватни партнер сноси ризик генералне промене прописа.
Варијације цене
Члан 20.
Скупштина Јавног тела ће моћи на захтев Приватног или јавног партнера изменити
једничне цене радова на одржавању путне инфраструкутуре ( редовно и зимско
одржавање) само и искључиво на захтев једне од уговорних страна и само и искључиво
уколико захтев за промену буде посебно образложен и у складу са променом цена на мало,
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односно цене нафних деривата, цене материјала, цене рада, енергије или слично за више
од 5 % на годишњем нивоу.
Стране су сагласне да током животног века Пројекта (1 0 година), Накнада за
реконструкцију, рехабилитацију и изградњу не сме да варира, нарочито ако је
индексирана у еврима, осим за износ инфлације у Евро зони, према подацима Европске
централне банке, а ако је индексирана у динарима, за износ индекса пораста потрошачких
цена према подацима надлежног завода за статистику, а који служе за израчунавање стопе
инфлације у Републици Србији.
Подуговарање, запослени и промена документације
Члан 21.
21. 1 Подуговарање
Јавни партнер има право да ревидира, укључујући и право вета на ангажовање
Подизвођача Приватног партнера који није наведен у понуди на основу које је закључен
овај Уговор. Јавни партнер може да стави вето само на разумној основи из следећих
разлога: техничка неоспособљеност, недовољно искуство или финансијска снага
Подизвођача.
Без обзира на право Јавног партнера у погледу Подизвођача, Приватни партнер је у
потпуности одговоран за ризик подуговарања у случају да Подизвођачи не испуне своје
обавезе.
Ангажовање на извршавању обавеза из овог Уговора привредног субјекта који је са
Приватним партнером повезано правно лице у смислу Закона о привредним друштвима,
не сматра се подуговарањем.

21. 2 Запослени
Јавни партнер има право да искључи, укључујући и право вета на ангажовање лица
Приватног партнера, на основу разумне основе за такав захтев. ( непоступање таквих лица
у складу са Законом стандардима, или уколко причине било какву штету)
Без обзира на право Јавног тела у погледу ангажованих лица, Приватни партнер је у
потпуности одговоран за ризик ангажованих лица, у случају да та лица не испуне своје
обавезе.
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21. 3 Промена документације
Приватни партнер ће доставити Јавном партнеру оверене копије свих пројектних
докумената укључујући и све њихове измене. Оверене копије не значе јавнобележничку,
судску или другу оверу, већ оверу од стране Приватног партнера.
Јавни партнер организује Техничку контролу за све нацрте измена пројектне
документације. Приватни партнер неће да раскине, измени или се одрекне од права или на
други начин поступа са пројектним и финансијским споразумима без претходне писмене
сагласности Јавног партнера, коју он неће безразложно и благовремено ускратити да дâ.

Третман имовине и средстава по истеку периода пружања услуга/доступности
инфраструктуре
Члан 22 .
Са истеком Уговора, Приватни партнер ће предати сву имовину и средства Јавном телу,
уколико било које право везано за такву имовину буде пренето на Приватног партнера
током периода на који је овај Уговор закључен.
Превремени раскид
Члан 23.
23. 1 Пропуст јавног партнера
Приватни партнер може да раскине Уговор ако Јавни партнер прекрши Уговор. Разлози за
раскид обухватају:
А) експропријацију, секвестрацију или одузимање значајног дела имовине и средстава или
удела Приватног партнера од стране Јавног тела или релевантног органа власти;
Б) неплаћање од стране Јавног партнера било ког износа који прелази 400.000 евра без
ПДВ, а који је доспео и платив од стране Јавног партнера у складу са Уговором у року од
60 дана од дана достављања формалног писменог захтева Приватног партнера – фактуре;
В) пропуст Јавне стране да испуни своју обавезу из Уговора која онемогућава Приватног
партнера да испуни своје обавезе из Уговора узастопно три месеца.
Право Приватног партнера да раскине Уговор условљено је истеком рока од 3 узастопна
месеца за исправљање пропуста датог Јавном партнеру.
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Јавни партнер ће платити накнаду за раскид Приватном партнеру, ако је Уговор раскинут
због пропуста Јавног тела. Износ те накнаде треба да обезбеди Приватном партнеру и
његовим финансијерима пуну компензацију, тј. да нису на губитку (у лошијем положају)
услед превременог раскида у односу на наставак Уговора, како је уговорено, а њена
висина зависи од момента раскида, односно зависи да ли се раскид десио у моменту током
изградње и пре Датума почетка или након Датума почетка пружања целокупне
услуге/доступности инфраструктуре у складу са овим Уговором, осим ако друкчије није
дефинисано појединачним одредбама овог Уговора.
Уколико је уговор раскинут током периода изградње, раскидна компензација ће бити
плаћена у износу збира преосталих годишњих Накнада за доступност, умањено за износ
неопходан за довршетак изградње (реконструкције, односно рехабилитације) уговорене
инфраструктуре и умањен за износ одржавања изграђене (реконструисане, односно
рехабилитоване) и постојеће путне инфраструктуре, док ће наведени износ бити
исплаћиван по динамици која је предвиђена за исплату годишњих, односно месечних
Накнада за доступност у складу са овим Уговором, док ће у случају да раскид наступи
након датума почетка пружања целокупне услуге/доступности инфраструктуре тј. након
завршетка целокупних радова на реконструкцији, рехабилитацији и сл. у складу са
Прилогом 1. овог уговора, компензација бити плаћена у износу збира преосталих
годишњих, односно месечних Накнада за доступност, умањено за износ одржавања
изграђене (реконструисане, односно рехабилитоване) путне инфраструктуре и уграђене
пратеће опреме, док ће наведени износ бити исплаћиван по динамици која је предвиђена
за исплату годишњих, односно месечних Накнада за доступност у складу са овим
Уговором.
Приватни партнер ће Јавном телу предати имовину и средства када Уговор буде раскинут.
23. 2 Пропуст приватног партнера
Јавни партнер може да раскине Уговор ако Приватни партнер прекрши Уговор. Разлози за
раскид обухватају:
А) континуирано кршење Уговора од стране Приватног партнера која битно утиче на
уговорени квалитет Услуге/доступности инфраструктуре
Б) доношење одлуке о ликвидацији, отварање стечаја или сличног поступка, или
наступања стечаја или сличног догађаја по Приватног партнера, када нпр. суд донесе
одлуку о покретању стечајног поступка, именовању стечајног управника, државина је
одузета од стране заложног повериоца, донета је административна (судска или управна)
забрана, или је за Приватног партнера одређен администратор - управник;
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В) пропуст да испоштује Дан почетка пружања услуге/доступности инфраструктуре,
односно Дан завршетка целокупне уговорене инфраструктуре и не омогући доступност
инфраструктуре ни у накнадно остављеном року од 60 дана;
Г) Пропуст Приватног партнера да одржи Услугу на нивоу перформанси који је уговорен
(незадовољавајуће перформансе); ипак, овај разлог за раскид може да се искористи само
када лоше перформансе достигну ниво од 50% умањења годишњег износа Накнаде за
доступност због лоших перформанси до када ће на Накнаду за доступност бити
примењена финансијска одбијања;
Д) Приватни партнер је поднео лажне и нетачне податке који су били одлучујући за
одлуку Јавног тела да утврди квалификацију Приватног партнера током поступка доделе
Уговора;
Ђ) Ако Приватни партнер додели или пренесе Пројекат/Уговор без сагласности Јавног
тела.
Рок за исправљање пропуста који ће омогућити Приватном партнеру да исправи своје
кршење уговора (ако је такво кршење могуће исправити, износи 15 дана).
Ако Јавни партнер раскине Уговор из разлога пропуста Приватног партнера, Јавни
партнер и даље треба да плати раскидну компензацију Приватном партнеру. Таква
компензација покрива преосталу вредност Уговора, умањену за 30%, у месечним, односно
годишњим ратама по броју месеци, односно година које су преостале за реализацију
Уговора у уговореном периоду, у случају да је разлог за раскид наступио у моменту након
изградње целокупне уговорене инфраструктуре, при чему се Приватни партнер саглашава
да нема право на потраживање накнаде штете нити измакле добити, а раскидна
компензација ће бити исплаћивана по динамици која је предвиђена за исплату годишњих
Накнада за доступност у складу са овим Уговором. У случају да изградња није завршена,
Приватном партнеру ће исплатити вредност извршених радова и уграђене опреме до
момента наступања разлога за раскид према вредности коју изврши независни
проценитељ којег одреде споразумно обе Стране, умањену за 10%. Овим уговором, стране
се саглашавају да неће бити могуће истаћи захтев за накнаду штете и измаклу добит.
Приватни партнер предаје имовину Пројекта Јавном телу када је Уговор раскинут.
23. 3 Виша сила
Ако наступи случај више силе, а Стране пропусте да постигну споразум о превазилажењу
настале ситуације, тада свака Страна има право да раскине Уговор. Јавни партнер може да
спречи раскид тако што ће Приватном партнеру платити Накнаду за доступност, као да је
Услуга/доступности инфраструктуре правоваљано пружена, а у периоду за који је Накнада
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плаћена Приватни партнер неће раскидати Уговор. Јавни партнер треба јасно да назначи
фиксни период који то плаћање покрива.
Ако је Уговор раскинут услед Више силе, Јавни партнер ће платити раскидну
компензацију Приватном партнеру. Таква накнада осликава чињеницу да ниједна страна
није одговорна за раскид Уговора, и да оне треба да поделе последице раскида. Раскидна
компензација покрива преосталу вредност Уговора, умањену за износ одржавања
изграђене инфраструктуре и уграђене опреме у месечним, односно годишњим ратама по
броју месеци, односно година које су преостале за реализацију Уговора у уговореном
периоду, у случају да је целокупна уговорена путна инфраструктура већ изграђена. У
случају да изградња није завршена, Јавни партнер ће исплатити вредност извршених
радова и уграђене опреме до момента наступања више силе, и овим уговором се Стране
саглашавају да неће бити могуће истаћи захтев за накнаду штете и измаклу добит.
Преосталу вредност Уговора и/или вредност извшених радова у случају наступања
околоности из овог става извршиће независни проценитељ којег одреде споразумно обе
Стране.
Приватни партнер предаје имовину Пројекта Јавном телу када је Уговор раскинут.

23.4 Вољни раскид од стране јавног тела (раскид без разлога)
Јавни партнер може да раскине Уговор у свако доба до истека Уговора.
Ако Јавни партнер раскине Уговор једнострано без разлога, платиће раскидну копензацију
Приватном партнеру. У овом случају, раскидна компензација је једнака износу који
Приватни партнер треба да прими од стране Јавног тела ако би се Уговор наставио како је
уговорено, увећану за 3 0 % , ако је изградња (реконструкција, односно рехабилитација)
целокупне уговорене путне инфраструктуре већ завршена. У случају да изградња
(реконструкција, односно рехабилитација) није завршена, Јавни партнер ће исплатити
вредност извршених радова и уграђене опреме до момента наступања раскида Уговора
увећано за 5 0 % , и овим уговором се Стране саглашавају да неће бити могуће истаћи
захтев за накнаду штете и измаклу добит.
Приватни партнер предаје имовину Пројекта Јавном телу када је Уговор раскинут.

Калкулација и плаћање у случају превременог раскида
Члан 24.
Сва плаћања треба да буду у складу са износима пре опорезивања.
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Никакве измене, одрицање од права или коришћење права у складу са финансијским и
пратећим споразумима неће имати утицаја на повећање одговорности Јавног тела на
превремени раскид Уговора, осим ако Приватни партнер прибави претходну писмену
сагласност Јавног тела на повећање одговорности.
Јавни партнер има пуно право да одбије било коју доспелу обавезу Приватног партнера од
износа који плаћа на име компензације за непоштовање Уговора.
Раскидна компензација је једина и искључива накнада која се плаћа Приватном партнеру у
случају превременог раскида.
Преглед код истека и раскида Уговора
Члан 25.
На дан истека, Приватни партнер ће ставити на располагање имовину пројекта Јавном
телу, која мора бити у стању подобном за даљу редовну употребу.
Јавни партнер ће ангажовати независно треће лице да изврши преглед пројектне имовине.
Тај преглед ће бити обављен шест месеци пре Дана истека. Јавни партнер сноси трошак
прегледа, осим ако преглед не покаже недостатке у стању пројектне имовине, када
Приватни партнер сноси трошак прегледа.
Ако преглед открије да Приватни партнер неће предати пројектну имовину у стању у
складу са Уговором, Приватни партнер ће о свом трошку поправити Пројектну имовину и
довести је у стање како је уговорено.
Обештећења, гаранције и уговорена потраживања
Члан 26.
Приватни партнер ће да ослободи и обештети Јавног партнера, његове запослене, агенте и
извођаче на захтев од и против одговорности за (1 ) смрт или повреде, (2) губитак или
оштећење имовине, (3 ) кршење уговорних обавеза, и (4 ) тужби, захтева, трошкова,
накнада, који сви могу настати из, или као последица пројекта, грађења, управљања или
одржавања имовине и средстава, чињења или нечињења од стране Приватног партнера по
основу Уговора или присуства Приватног партнера, Подизвођача, агената или запослених
на имовини Јавног тела.
26. 1 Гаранција за добро извршење посла у периоду од 12 месеци имплементације и
одржавања
Банкарска гаранција на износ од 400.000 евра без ПДВ , мора бити достављена у року од
30 дана од дана закључења овог Уговора од стране Приватног партнера. Рок важења
банкарске гаранције мора бити са роком важења дужим за 60 дана од предвиђеног трајања
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периода изградње и периода пружања услуге редовног одржавања за првих 12 месеци од
дана потписивања Уговора.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без
приговора. Уколико у року важења предметне банкарске гаранције не дође до Почетка
пружања уговорене услуге/доступности инфраструктуре – Дан завршетка целокупне
уговорене инфраструктуре, Јавни партнер стиче право на наплату гаранције, поред права
на раскид.
Након периода од првих 12 месеци од потписивања, односно важења овог Уговора,
Приватни партнер је дужан да најкасније 15 дана пре почетка сваке године из периода
пружања услуге/доступност инфраструктуре-годишње одржавање, достави банкарску
гаранцију за добро извршење посла у периоду пружања услуге – доступност
инфраструктуре – годишње одржавање, са клаузулом неопозива, безусловна и плативва
на први позив и без права приговора у висини од 10% од годишњег максимално
расположивог износа за ту намену без ПДВ, са роком важења најмање 30 дана дужим од
истека годишњег периода за који се пружа услуга. Приватни партнер је обавезан да за
сваки годишњи период пружања услуга/доступност инфраструктуре-годишњег
одржавања, достави горе описано у овом ставу средство обезбеђења-банкарску гаранцију
најкасније 15 дана пре почетка тог годишњег периода пружања услуга, са роком важњења
30 дана дужим од рока тог годишњег периода пружања услуга, до истека Уговора (за
сваку годину пружања услуге нова гаранција са вредношћу 10% од вредности годишње
максимално расположивог износа за ту намену и обнавља се сваке године до истека
Уговора).
У случају стечаја или ликвидације пословне банке неке од банкарских гаранција из ового
члана уговора, Приватни партнер је у обавези да без одлагања достави нову банкарску
гаранцију друге пословне банке у Републици Србији.
Недостављање било које гаранције и осталих средстава обезбеђења, односно доказа у року
из овог члана 26. другој страни у корист које предметна гаранција, односно доказ треба да
буде дат има право на активирање средства обезбеђења које је на снази и на раскид
уговора због неиспуњења.
Као средство обезбеђења плаћања годишњих Накнада за доступност Приватном партнеру,
Јавни партнер ће издати довољни број регистрованих меница заједно са меничним
овлашћењима.
Осигурање
Члан 27.
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Приватни партнер је дужан да осигура Предмет пројекта, односно његове делове за време
трајања овог уговора односно
- штете на уговореним објектима које су предмет уговора
- повреда запослених на раду
- смрт запослених на раду од несретног случаја
Трошкови горе наведених осигурања падају на терет Приватног партнера.
Сва осигурања треба да буду уговорена од стране репутабилних осигуравајућих кућа.
Јавни партнер одобрава у року од 10 дана од подношења захтева на одобрење предложене
осигураваче и осигуравајуће брокере, што неће бити безразложно одбијено.
Ако се деси осигурани случај, Приватни партнер ће бити у обавези да поново успостави
имовину и средства, као и пружање Услуга/доступности инфраструктуре у најкраћем
могућем року који у зависности случаја, Стране договоре у року од 5 дана од дана
наступања осигураног случаја.
Приватни партнер је дужан да се стара о доступности осигурања током трајања овог
Уговора.
Информације и поверљивост
Члан 28.
Приватни партнер ће пажљиво чувати сву документацију везану за Уговор и Пројекат и
даће Јавном телу копију било ког документа на његов захтев.
Приватни партнер неће комуницирати са представницима медија о било чему у вези са
Уговором, без претходне сагласности Јавног тела.
Што више је могуће, информације везане за Уговор и Пројекат ће бити јавно доступне.
Приватни партнер ће припремити листу комерцијално остељивих података и информација
које ће бити поверљиве и неће бити јавно доступне у року од 30 дана од дана закључења
овог уговора, која ће чинити прилог 4. овог Уговора.

Члан 29.
Приватни партнер ће прибавити одговарајуће лиценце које могу бити захтеване за
управљање технологијама или друга права интелектуалне својине која су потребна да би
изводио радове или пружао Услуге/доступности инфраструктуре.
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Приватни партнер ће штитити Јавног партнера од свих тужби, захтева, губитака,
потраживања или поступака који проистичу из кршења било ког права интелектуалне
својине од стране Приватног партнера.
Приватни партнер ће обезбедити да Јавном телу буде додељено безусловно и неопозиво
трајно право на употребу лиценце за све планове, спецификације, сва документа и све
технологије и моделе које користи Приватни партнер за било коју сврху у вези са
Пројектом, где је то примењиво.
Решавање спорова
Члан 30.

Решавање спорова и меродавно право
Овај Уговор ће бити тумачен и на исти ће се примењивати право Републике Србије. На све
што није регулисано овим Уговором, одредбе релевантних прописа ће бити примењене.
3 0 .1. Решавање техничких неспоразума
У случају неспоразума између страна који су техничке природе, предмет неспоразума се
прослеђује на коначно решавање трећем лицу кога заједнички именују Извршилац и
Наручилац у року од 15 дана од дана настанка предметног неспоразума. Треће лице ће
решити неспоразум у року од 30 дана од дана подношења захтева за решавање
неспоразума трећем лицу од стране Извршиоца и/или Наручиоца. Одлука трећег лица је
обавезујућа за уговорне стране, а накнада за рад трећег лица на решавању предмета
неспоразума биће плаћена од стране која изгуби спор, док ће свака уговорна страна
сносити трошкове својих правних саветника и друге трошкове који нису накнада за рад
трећег лица.
Током периода који почиње на дан када Извршилац и/или Наручилац доставе трећем лицу
из става 1.овог члана захтев за решавање предмета неспоразума и завршава се на дан када
треће лице донесе одлуку, рокови за извршење обавеза одговарајуће уговорне стране не
теку, осим ако надлежни суд не одлучи другачије.
Уколико уговорне стране не буду могле заједнички да именују треће лице за решавање
техничких неспоразума дуже од три месеца, сматра се да је наступио општи (правни)
спор.
3 0 .2. Решавање општих (правних) спорова
Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове, несугласице или захтеве који
проистекну из или у вези са овим уговором или неизвршењем уговорних обавеза,
раскидом или ништавношћу овог уговора.
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У случају када у вези општих (правних) спорова уговорне стране не могу споразумно да
реше спор, због чега наступи неизвршавање уговорних обавеза било које уговорне стране
дуже од три месеца, уговорне стране су сагласне да се спор реши у судском поступку.
Свака уговорна страна је овлашћена да, уколико наступи услов из става 2. овог члана,
покрене тужбом парнични поступак пред надлежним судом.
За све спорове у вези овог уговора утврђује се надлежност Привредног суда у Панчеву.
У случају да након наступања услова из става 2. овог члана ни једна уговорна страна не
искористи овлашћење из става 3. овог члана, након чега уговорне стране поново успоставе
односе у складу са овим уговором, престаје важење овлашћења из става 3. овог члана.
Ступање јавног тела (Step-in-right)
Члан 31.
Јавни партнер ће имати право да ступи у позицију Приватног партнера када Приватни
партнер није поступио по опомени Јавног партнера у року од 30 дана и оправдано сматра
да је неопходно тако да поступи због озбиљног ризика од наступања штетних последица
по лица и имовину.
Ако ступање Јавног тела прати кршење Уговора од стране Приватног партнера, Јавни
партнер ће наставити са плаћањем Накнаде као да је услуга/доступности инфраструктуре
у потпуности пружена. Јавни партнер може да одбије све трошкове везане за ступање у
Уговор од накнаде коју плаћа Приватном партнеру.
Ако ступање нема везе са кршењем Уговорних обавеза, Јавни партнер ће наставити са
плаћањем Накнаде као да је услуга/доступности инфраструктуре у потпуности пружена. У
том случају Јавни партнер неће имати право да одбије трошкове везане за ступање у
Уговор и мораће да сноси све везане трошкове.
Јавни партнер може без ограничења приступити просторијама Приватног партнера,
имовини пројекта која се користи за пружање услуга/доступности инфраструктуре.

Уступање
Члан 32.
Приватни партнер не сме да уступи, новелира или пренесе своја права по основу Уговора,
осим преноса, односно залагања доспелих, односно будућих потраживања која има према
Јавном партнеру, банци или другој финансисјкој институцији.
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Такође, као изузетак овом општем правилу, Приватни партнер који је поднео понуду са
финансијером може да уступи Уговор као део пакета средстава обезбеђења према главним
повериоцима, односно финансијерима.
Главни финансијер може да одреди замену Приватног партнера у складу са својим правом
из Директног уговора, без претходне сагласности Јавног тела, ако је такав уговор
закључен. Главни финансијери такође могу, у складу са правом на обезбеђење путем
преузимања удела Приватног партнера, да пренесу те уделе.

Промена контроле
Члан 33.
Било која трансакција у складу са којом Приватни партнер губи директно или индиректно,
следбеника у свом власништву својих оснивача или повезана лица, сматраће се преносом,
за који је потребан пристанак Јавног тела. Променом у власништву оснивача или
повезаних лица неће се сматрати промена (трговина) акцијама или уделима, све док не
дође до премене у власништву од 50% или више акција или удела.
Рефинансирање
Члан 34.
Стране су сагласне да Приватни партнер може да рефинансира свој капитал и дуг у било
које време током животног века Пројекта по следећим принципима:
А) Приватни партнер ће добити одобрење Јавног тела за било које планирано
рефинансирање, осим ако рефинансирање потпада под изузеће од рефинансирања.
Изузеће од рефинансирања јесте, између осталог, рефинансирање почетног капитала (нпр.
субординираних уделичара);
Б) конкретни кредит, рефинансирање предвиђено по основном моделу, корпоративно
рефинансирање, хеџовање каматне стопе, рефинансирање кроз промене у пореској и
рачуноводственој политици, или квалификоване банкарске трансакције;
В) Приватни партнер ће доставити све информације и документацију у вези са
рефинансирањем Јавном телу, где ће Јавни партнер имати право да у потпуности надзире
рефинансирање и везану документацију.
Меродавно право
Члан 35.
Право Републике Србије ће бити меродавно за Уговор и односе између страна у Уговору.
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Ред првенства
Члан 36.
У случају недоследности или несагласности између одредби овог Уговора и његових
Прилога, овај Уговор има предност, осим кад се ради о опису и обухвату радова, у ком
случају имају предност одредбе Прилога 1. овог Уговора.

Речи и изрази
Члан 37.
Кад год се у овом Уговору наводи да је Приватни партнер дужан да обави одређене радове
или пружи услуге/доступности инфраструктуре „о свом трошку“, „да искључиво сам
сноси трошкове и издатке“ или „без икаквог трошка или издатка“ такви изрази значе да
Приватни партнер нема право да оствари накнаду од Јавног партнера за такве радове или
услуге/доступности инфраструктуре, осим ако друкчије није изричито утврђено овим
Уговором.
Тумачење
Члан 38.
Речи у једнини носе исто такво значење и у множини и обрнуто с обзиром на контекст у
којем се налазе.
Непокретности
Члан 39.
Приватни партнер прихвата и сагласан је да Јавни партнер једини има и задржава своје
право власништва над свом постојећом Непокретном имовином, укључујући без
ограничења Објекте који чине саставни део изграђене путне мреже те да приватни партнер
нема никакво право располагања на, ни власништво над било којом од непокретне
имовине.
Покретна имовина
Члан 40.
Приватни партнер прихвата и сагласан је да Јавни партнер има и задржава право на и
власништво над целокупном покретном имовином која је смештена на или у Земљишту на
Датум примопредаје те да Приватни партнер нема никакво право располагања на, ни
власништво над том имовином.
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Рашчишћавање и сагласности
Члан 41.
(а) Приватни партнер је дужан, о свом трошку да изврши уклањање свих препрека које
спречавају Грађевинске радове на Земљишту, осим у случају да је уклањање препрека у
исључивој и/или законској надлежности Јавног партнера. У случају да је потребна било
каква Потребна сагласност за уклањање препрека грађевинским радовима на Земљишту,
Приватни партнер је дужан да обезбеди такве Потребне сагласности од Надлежних органа
уз пуну и благовремену помоћ Јавног партнера; У случају било каквог неоправданог
одуговлачења на страни било којег Надлежног органа у одобравању било које Потребне
сагласности, такво одуговлачење ће се третирати као Ослобађајући догађај.
(б) Јавни партнер одговоран је за обезбеђивање имовинско-правних услова за реализацију
Уговора који се односе на власништво на Земљишту. Необезбеђивање имовинско-правних
услова за реализацију предмета Уговора третираће се као Ослобађајући догађај.
(в) Приликом извршења овог Уговора, претпоставља се да је Приватни партнер стекао све
потребне податке и информације пре Датума за достављање понуда.
(г) Приватни партнер има искључиву одговорност да се упозна са природом и локацијом
Грађевинских радова везаних за Пројекат, као и са општим и локалним условима, посебно
оним условима који утичу на превоз, приступ, одлагање, доступност и квалитет рада, воде
и електричне енергије; доступност и стање путева; климатске услове и годишња доба;
физичке услове на Земљишту у целини; топографију и услове на површини терена;
геологије подземља, као и својствима и количином површинског и подземног материјала
на које се наилази и сл. Пропуст Приватног партнера да упозна стварне услове, не
ослобађа га од обавезе да овај Уговор извршава на задовољавајући начин како је
уговорено.
Измена Уговора
Члан 42.
Све накнадне измене и/или допуне ће бити обавезујуће, односно важиће само ако су
сачињене у писаној форми и потписане од овлашћених представника сваке Уговорне
стране.
На захтев Јавног, односно Приватног партнера или банке, односно друге финансијске
институције јавни уговор се може изменити.
Измене из става 1. овог члана не могу да обухвате следеће одредбе:
1) предмет уговора;
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2) рок на који је уговор закључен;
Ако се измене јавног уговора врше по захтеву финасијера, поред ограничења из става 2.
овог члана, тим измена се не сме нарушавати баланс поделе ризика на штету Јавног
партнера, нити се вредност јавног уговора може повећати за више од 3%.
Захтев финансијера из става 3. овог члана треба да буде економски оправдан, правно
документован и прихватљив за јавног партнера.
У случају измене јавног уговора по захтеву финансијера из става 3. овог члана потребно је
претходно прибавити мишљење министарства надлежног за послове финансија за
пројекте из члана 27. став 4. и члана 29. став 5. Закона о јавно приватном партнерству и
концесијама којима се уређује закључење уговора.
На поступак измене јавног уговора, примењују се одредбе Закона о јавно приватном
партнерству и концесијама и Закона о јавним набавкам којима се уређује и закључење
уговора.
Чишћење и отклањање штете
Члан 43.
Приватни партнер је обавезан да неодложно о свом трошку уклони сав отпад, нечистоће и
оштећења које је проузроковао он или његови подизвођачи на терену где изводи радове и
ослободи Јавног партнера од евентуалних захтева трећих лица.
Приватни партнер је обавезан да након завршетка појединих деоница пута, као и других
радова у складу са овим уговором, о свом трошку успостави очишћено и уређено стање.
Приступ
Члан 44.
Приватни партнер је дужан да обезбеди приступ Земљишту, односно локацијама на којима
се изводе радови, Представницима јавног партнера у сврху надзирања активности
Приватног партнера и било ког извођача; под условом да Представник Јавног партнера,
подлеже и дужан је да се придржава меродавних поступака заштите на раду и сигурности
које Приватни партнер спроводи у односу на појединце којима је одобрен приступ
Земљишту, односно локацији, као и под условом да не спречава, не омета, или на други
начин одлаже извођење Грађевинских радова или пружање Услуга/доступности
инфраструктуре.
Претходно стање животне средине
Члан 45.
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Од Приватног партнера се тражи, да у складу са Меродавним правом предузме све мере
заштите стања животне средине. Приватни партнер је дужан предузети све мере заштите
какве се траже у складу са вежећим позитивним законским прописима. Оваква уговорена
обавеза укалкулисана је у накнаду коју Јавни партнер плаћа Приватном партнеру и
Приватни партнер нема право додатну надокнаду.

Нађени предмети и продужење трајања уговора
Члан 46.
Нађене предмете у земљишту који представљају историјске, културне или природне
вредности, приватни партнер је дужан без накнаде да преда Јавном партнеру, односно
другом надлежном државном органу или институцији.
Ако би даље извођење радова могло да угрози целину, односно вредност нађеног
предмета, приватни партнер је дужан да обустави радове и о томе обавести државни орган
надлежан за послове заштите историјских, културних и природних вредности.
Уколико се тражи престанак или одлагање Грађевинских радова, тада Приватни партнер
има право на продужење времена за завршетак радова, у ком случају ће и период пружања
услуге/доступности инфраструктуре бити сразмерно продужен, као и период на који се
закључује овај уговор.
Независни инжењер
Члан 47.
Стране могу, али немају обавезу, да ради примопредаје предмета Пројекта ангажују
независног инжењера за послове о којима се договоре, који ће на основу мандата
добијеног од уговорних страна утврдити уговорени квалитет Пројекта пре почетка
пружања Услуга/доступности инфраструктуре.
Јавни партнер може али не мора да ради примопредаје предмета пројекта ангажује
независног инжињера који ће на основу мандата и задатка добијеног од Јавног партнера
утврдити уговорени квалите Пројекта пре почетка пружања услуге / доступности
инфраструктуре.
Уговорне казне
Члан 48.
Ако Приватни партнер, у току реализације уговора, не заврши уговорене радове (изградњу
и редовно одржавање) у уговореном року својом кривицом, Јавни партнер ће умањити
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фактуру у износу од 200 евра за сваки дан закашњења у динарској противвредности на дан
фактрурисања по средњем курсу НБС, с тим да уговорна казна не може прећи износ од 5%
(пет процената) укупне вредности свих Накнада за обезбеђење доступности саобраћајне
инфраструктуре у периоду трајања уговора ( 10 година).
Јавни партнер ће путем надзора пратити динамику извођења радова и ако установи да
Приватни партнер неоправдано касни са завршетком изградње целокупне путне
инфраструктуре, стиче право једностраног раскида Уговора под условима из члана 23.
овог уговора.
Изјаве и гаранције
Члан 49.
Приватни партнер овиме изјављује и гарантује, на датум ступања на снагу:


да је овај Уговор потпуно применљив, да је правно ваљан и обавезујући и да не
захтева никакво даље одобрење или сагласност или регистрацију у било ком
облику да би постао правоваљан;



да, након добијене писане изјаве Јавног партнера зна да не постоје никакви
поступци тужбе или потраживања, постојеће или могуће против Јавног тела или у
које је Јавни партнер на други начин укључен, који би могли да доведу у питање,
на било који начин, његову способност да испуни своје обавезе по (а) овом Уговору
или (б) било ком другом уговору или договору које је он закључио у вези са
Пројектом;



да извршење обавеза из овог Уговора од стране Приватног партнера и испуњење
његових обавеза по овом Уговору нису и неће бити у супротности, нити довести до
повреде било које исправе, меморандума и/или Изјаве о оснивању, интерних
прописа, статута, подзаконских прописа, закона, обавеза или уговора у којима је
Приватни партнер једна од уговорних страна или који документи га обавезују;



да, према свом најбољем знању, нема било какве писане наредбе, пресуде,
привремене или претходне мере, одлуке или сличних налога против Приватног
партнера, који би могли негативно утицати на извршење његових права и обавеза
по овом уговору;



да он ни било који Члан друштва или с њим Повезано друштво нити било које лице
које наступа у његово или њихово име, није, с обзиром на Пројекат или било који
посао предвиђен овим Уговором, (а) понудио, дао, примио или тражио, непосредно
или посредно, никакву вредност да недозвољено утиче на активности другог лица,
(б) оштетио или нашкодио, или запретио да ће оштетити или нашкодити,
непосредно или посредно, било ком лицу или имовини било ког лица да би
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недозвољено утицао на активности лица или (ц) закључио, или покушао да
закључи, договор са два (2) или више лица која намеравају да остваре недозвољену
сврху, укључујући непоштено утицање на активности другог лица.


Приватни партнер ће дати изјаве и гаранције само на документацију на коју је имао
могућност увида док за документацију за коју није имао увид није дужан да да
изјаве и гаранције.

Јавни партнер
Јавни партнер овим изјављује и гарантује на Датум ступања на снагу:


да је овај Уговор потпуно применљив, да је правно ваљан и обавезујући и да не
захтева никакво даље одобрење или сагласност или регистрацију у било ком
облику да би постао правоваљан;



да је Јавни партнер овлашћен према Меродавном праву да закључи овај Уговор;



да Јавни партнер има право власништва над Земљиштем на Датум примопредаје и
Непокретном имовином на њему или које на други начин чине Земљиште на Датум
примопредаје, у сваком случају слободну и чисту од терета било какве природе;



да се нити једним делом Земљишта или права везаних за Пројекат није располагало
након Датума за достављање понуде.
ДПН и пренос права из уговора
на ДПН и правно лице које оснује јавни партнер
Члан 5 0.

Приватни партнер обавезно оснива ДПН ради реализације овог Јавног уговора које служи
искључиво спровођењу овог Пројекта ЈПП, односно овог уговора, у чију сврху је
основано.
ДПН се оснива у складу са одредбама закона којим се уређује положај привредних
друштава, као друштво са ограниченом одговорношћу и то искњучиво смо за потребе
реализације овог пројекта уговорно јавно приватно партнерство без елемената концесије.
Одмах након закључења овог уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења,
Приватни парттнер је обазеван да оснује друштво за посебне намене ( ДПН), у форми
друштва са ограниченом одговорношћу чији ће минималан унет и уплаћен новчани
капитал износисти 10.000 еура (десет хиљада евра) у динарској противвредности по
званичном средњем курсу Народне Банке Србије важећем на дан уплате.

270		

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 6/2020		

09.05.2020.

Сва права и обавезе из овог Уговора, Приватни партнер преноси на ДПН, односно сматра
се да је ДПН уговорна страна Јавном партнеру од дана ступања на снагу овог уговора.
ДПН је обавезан да сваке године до 31. марта за претходну годину поднесе Скупштини
Града Вршца извештај о извршеним радовима по основу овог уговора .
ДПН ће од оснивања имати рачун посебне намене код пословне банке преко које обавља
највећи део свог пословања. Рачун посебне намене ће бити једини рачун који приватни
партнер користи за усмеравње свих примања и вршење свих плаћања у току извршавања
својих обавеза по овом Уговору.
За вршење преноса средстава по овом Уговору, Приватни партнер је обавезан да се
усклади са прописима којим се уређује буџетски систем.
Приватни партнер је у обавези да Јавног партнера обавести о имену ДПН.
Јавни партнер може основати правно лице, односно користити постојеће правно лице у
искључивом власништву Јавног партнера за сврху реализације овог Пројекта ЈПП и на то
лице пренети сва права и обавезе из овог Уговора.

Стабилизациона клаузула
Члан 51.
У случају промене прописа након закључења јавног уговора који погоршавају положај
приватног или јавног партнера, уговор се може изменити без ограничења из члана 50.
Закона о јавно-приватном партнерству и кнцесијама, а у обиму који је неопходан да се
приватни, односно јавни партнер доведе у положај у коме је био у моменту закључења
јавног уговора, с тим да рок трајања јавног уговора ни у ком случају не може бити дужи
од рока одређњеног чланом 18. став 2. Закона о јавно-приватном партнерству.
Разно
Члан 52.

52.1 Целокупни Уговор
Овај Уговор, укључујући и његове Прилоге, од датума његовог ступања на снагу чини
једини уговор који постоји између Страна везано за Предмет овог Уговора.
52.2 Саставни делови уговора
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Саставни делови уговора су нарочито следећа документа, која не чине исцрпну листу:


Прилози уговора



Понуда Приватног партнера из поступка јавне набавке за одабир приватног
партнера



Грађевински прописи и остале релевантне правне одредбе

52.3 Додаци у писменом облику
Било који и сви додаци, измене и допуне као и одступања од овог Уговора обавезујућа су
само ако су законом дозвољена, применом поступка којим је и закључен овај уговор као и
ако су сачињена у писменом облику и ако су у складу са изворним циљевима овог
Уговора, потписана од стране прописно овлашћених представника сваке Стране, као и ако
су додатак овом Уговору.
52.4 Одрицање
Никакво одрицање било које од Страна од неиспуњења обавеза друге Стране у извршењу
било које обавезе из овог Уговора:
(а) неће имати утицаја нити ће се тумачити као одрицање од било ког другог или будућег
неиспуњења обавеза, исте или друге врсте,
(б) неће имати утицаја, осим ако је сачињено у писменом облику и прописно потписано
од овлашћеног представника те Стране.
52.5 Накнада за кашњење плаћања
Ако Јавни партнер или Приватни партнер касне са плаћањем било ког износа плативог на
основу овог Уговора, дужни су да тај износ плате увећан за законску затезну камату ако
такав износ остане неплаћен дуже од тридесет (30) дана од датума доспећа. Таква камата
за кашњење плаћања израчунава се на дневном нивоу од датума доспећа све до плаћања у
целости релевантног износа заједно са обрачунатом каматом за кашњење плаћања.
52.6 Без трећих корисника
Овај Уговор је закључен искључиво у корист Страна и ниједно треће лице нема никаквих
права у оквиру овог Уговора, нити се сматра његовим корисником, осим ако је то
изричито предвиђено овим уговором.
52. 7 Појединачност одредби
Ако било која одредба овог Уговора у целости или делимично постане неважећа или
неспроводива:
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(а) то неће утицати на важење, законитост и извршност преосталих одредби те оне и даље
остају на снази; и
(б) Стране ће што је пре могуће, у доброј вери преговарати о замени такве одредбе која би
била у складу са законом и којом би се у највећој могућој мери постигли циљеви овог
Уговора.
Заменска одредба примењује се од датума од када је замењена одредба постала неважећа,
незаконита или неспроведива. Ако Стране не постигну сагласност, свака од Страна може
тражити решавање спора поступком предвиђеним овим Уговором.
52. 8 Порези
Приватни партнер плаћа све Порезе, таксе или дажбине по основу јавних прихода у
складу са Меродавним правом током трајања овог Уговора.
52. 9 Адресе за слање обавештења ( попуњава Јавни партнер)
Свако обавештење и кореспонденција у оквиру овог Уговора треба да буде у писаном
облику и испоручена лично, или послата препорученом поштом (са потврдом о пријему)
или факсом или електронском поштом уз обавезу стране која је примила обавештење
и/или документ да другој страни на исти начин потврди пријем тог обавештења и/или
документа. Било које обавештење или кореспонденција сматраће се ваљано достављеном
уз доказ да је лична достава извршена или да је свако обавештење или кореспонденција
правилно адресирана и отпремљена. Адресе Страна за доставу докумената јесу доле
наведене адресе, или друга адреса о којој Страна у ту сврху обавести другу Страну.
за Приватног партнера:
[уписати адресу емаил адреса, контакт телефон]
Трг ослобођења 12 Рума, email: tehpriprema.sremput@mts.rs
за Јавног партнера:
Трг победе бр. 1, 26300 Вршац
[уписати адресу емаил адреса, контакт телефон]Попуњава Јавни партнер
E m ail: jpp-pu te v i@ v rsac.o rg .rs
52. 10 Извршена достава
Обавештење се сматра уредно достављеним у следећим случајевима:
(а) ако је лично достављено, у време пријема;
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(б) ако је послато путем достављачке службе, у време пријема;
(в) ако је послато факсом или електронском поштом, по пријему потврде о достављању;
(г) ако је послато путем препоручене поште, по пријему потврде о одашиљању.
Код доставе таквих докумената довољно је доказати да је лична испорука извршена, или
да је писмо прописно адресирано и послато.
52.11 Језик обавештења
Сва обавештења, кореспонденција, или друга комуникација између Страна у вези са овим
Уговором, односно у вези са Пројектом, одвија се на српском језику.
52. 12 Потписани примерак Уговора
Овај Уговор закључен је и потписан на српском језику.
52. 13 Меродавна верзија
Верзија на српском језику биће меродавна и имаће предност у вези са спровођењем овог
Уговора у односу на било који превод на било који језик, те ће је Стране сматрати
оперативном верзијом за све са тим повезане сврхе.
Ограничење одговорности
Члан 53.
Осим у мери која чини део било које накнаде или друге обавезе плаћања предвиђене или
наведене у овом уговору у мери предвиђеној Меродавним правом, ни једна Страна не
сноси одговорност према другој Страни, било у виду накнаде штете, или на други начин,
за било који индиректни или последични губитак или штету која произађе или настане у
вези са извршењем уговорних обавеза од стране такве Стране у оквиру овог Уговора или
неиспуњења таквих обавеза те Стране (укључујући, без ограничења, губитак добити или
прихода и трошкова капитала).
Члан 54.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна Страна
задржава по 3 (три) примерка.
Овај уговор ступа на снагу у моменту када је и последње средство обезбеђења дефинисано
овим уговором достављено другој страни у року из члана 26. овог уговора.
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У Вршцу

09.05.2020.

Дана:

За Јавног Партнера

За Приватног партнера

ГРАД ВРШАЦ

А.Д. „СРЕМПУТ“ РУМА

Градоначелник

Директор

Драгана Митровић

Милојица Марковић

(печат и потпис овлашћеног представника) (печат и потпис овлашћеног представника)
МП

МП
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На основу чланова 26. став 1. тачка
4 ,чл. 27.став 10. и 29.став 1. Закона о јавној
својини (''Сл. гласник РС'', број 72/2011,
88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016,113/2017
и 95/2018 ), члана 19.-21. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и   давања у закуп
ствари у јавној својини,односно прибаљања и
уступања искоришћавања других имовинских
права,као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда   („Сл.гласник
РС“ бр. 16/2018) и члана 40. став 1. тачка 34.
Статута Града Вршца (''Сл. лист Града Вршца
1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници
одржаној дана 08. маја 2020.године,  донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПОСЛОВНИХ
УСЛУГА У ВРШЦУ У УЛИЦИ
ДОСИТЕЈЕВА бр.9 КОЈИ ЈЕ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА
Члан 1.
Покреће
се
поступак
отуђења
непокретности у јавној својини Града Вршца,
која се налази у стамбено-пословној згради
саграђеној на кат.парц. 4274 уписанa у ЛН
бр. 9724 КО Вршац,   путем поступка јавног
надметања  и то:
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПОСЛОВНИХ
УСЛУГА   број дела означен са бројем 24, у
површини од 16,00  м2 који се састоји од једне
просторије у приземљу а налази се у стамбенопословној згради   у Вршцу у ул. Доситејава
9 , саграђена на кат. парцели број 4274 К.О.
Вршац,који је у јавној својини Града Вршца са
обимом удела 1/1 .
Члан 2.
Непокретности из члана 1.ове Одлуке  

379

отуђују се  по тржишним условима, полазећи од
тржишне вредности коју је проценио надлежни
порески орган-записник о процени тржишне
вредности број 241-464-08-00084/2019 од
15.11.2019.године износи  1.122.261,28 динара.
Вредност ће се исказати у Евру по средњем
курсу НБС у висини на дан расписивања огласа.           
Депозит за учешће у поступку отуђења се
утврђује у износу од  20 % од почетне цене за
непокретности   у јавној својини   утврђену у
предходном ставу.
Члан 3.
Поступак
отуђења
непокретности  
наведене   у члану 1. ове Одлуке спровешће
Комисија за прибављање и   отуђење  
непокретности у јавној   својини ( у даљем
тексту : „Комисија“)   путем поступка јавног
надметања у следећем саставу:
1. Андријана Максимовић-председник;
2. Славица Поповић –члан;
3. Славица Станојковић- члан;
4. Вања Радека –члан;
5. Предраг Ђукић- члан.
Задатак   Комисије је да сачини нацрт
јавног огласа и да спроведе поступак јавног
надметања у складу са, Законом о јавној својини
и Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и  
давања у закуп ствари у јавној својини,односно
прибаљања и уступања искоришћавања других
имовинских права,као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда  и
овом Одлуком.
Комисија одлучује већином од укупног
броја својих чланова.
Комисија ће о току поступка водити
записник ,утврдити испуњеност услова за
отуђење непокретности и и по окончаном
поступку јавног надметања сачинити предлог
да се непокретности у јавној својини отуђе
понуђачу који је понудио најповољније услове.
Члан 4.
Оглас о спровођењу   поступка   јавног
надметања за отуђење непокретности  у јавној
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својини Града  Вршца,   објавиће се  у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије.
Члан 5.
Непокретност у јавној својини се
отуђује учеснику који је понудио највишу цену
предметну непокретност.
Записник о спроведеном поступку
јавног надметања  и предлог Одлуке о избору
најповољнијег понуђача   Комисија доставља
Скупштини Града Вршца.
Одлуку о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка
јавног надметања   доноси Скупштина Града
Вршца и исту   доставља свим учесницима у
поступку јавног надметања   као и Градском  
Правобранилаштву.
У року од 30 дана од дана
правноснажности
Одлуке
о
отуђењу,  
Градоначелница и лице које је понудило
највишу купопродајну цену за предметну
непокретност  закључују уговор о купопродаји.
Уговор о купопродаји оверава надлежни
јавни бележник,   а   трошкове овере Уговора,
порез на пренос апсолутних права као и
трошкове уписа права код РГЗ-Служба за
катастар непокретности Вршац    сноси купац  
коме се отуђује непокретност из чл. 1 ове
Одлуке.
Члан 6.
Ако лице које је понудило највишу
купопродајну цену   не приступи закључењу
уговора, у року утврђеном огласом, Скупштина
Града Вршца  ће ставити ван снаге Одлуку  о
отуђењу непокретности у јавној својини у
ком   случају, лице коме је понудило највишу
купопродајну цену за непокретност која је
предмет отуђења, нема право на повраћај
уплаћеног депозита по јавном огласу за
спровођење поступка  јавног надметања.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу  осам дана  од
дана  објављивања у "Службеном листу Града  
Вршца".

09.05.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-40/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

3.

		
На основу чланова 26. став 1. тачка
4 ,чл. 27.став 10. и 29.став 1. Закона о јавној
својини (''Сл. гласник РС'', број 72/2011,
88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016,113/2017
и 95/2018), члана 19.-21. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и   давања у закуп
ствари у јавној својини,односно прибаљања и
уступања искоришћавања других имовинских
права,као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда   („Сл.гласник
РС“ бр. 16/2018) и члана 40. став 1. тачка 34.
Статута Града Вршца (''Сл. лист Града Вршца
1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници
одржаној 08. маја 2020.године,  донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ-ДВЕ ЗГРАДЕ
ТРГОВИНЕ У ВРШЦУ У УЛИЦИ 2.
ОКТОБРА бб. КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА
Члан 1.
Покреће
се
поступак
отуђења
непокретности у јавној својини Града Вршца
са обимом удела 1/1, саграђене на кат.парц.
8802/15 уписаних у ЛН бр. 11435 КО Вршац,  
путем поступка јавног надметања и то:
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1. ЗГРАДА ТРГОВИНЕ број дела означен са бројем 1, у површини од
3544,00 м2 у Вршцу у ул. 2.октобра
бб., саграђена на кат. парцели број
8802/15 К.О. Вршац, као и пренос
права својине на земљишту под зградом и другим објектом, који су у јавној својини града Вршца .
2. ЗГРАДА ТРГОВИНЕ број дела означена са бројем 2, у површини од
3048,00 м2 у Вршцу у ул. 2.октобра
бб., саграђена на кат. парцели број
8802/15 К.О. Вршац, као и пренос
права својине на земљишту под зградом и другим објектом, који су у јавној својини града Вршца.
3. ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ
ОБЈЕКАТ број дела означен са бројем
3, у површини од 13664,00 м2, кат.
парц.бр. 8802/15 КО Вршац, уписана
у ЛН бр. 11435 КО Вршац.
Члан 2.
Непокретности из члана 1.ове Одлуке  
отуђују се  по тржишним условима, полазећи од
тржишне вредности коју је проценио надлежни
порески орган-записник о процени тржишне
вредности број 241-464-08-00022/2020-0000 од
24.02.2020.године.
Почетна цена непокретности описане
у члану 1.став 1.   ове Одлуке,   износи : за
зграду трговине  под ред.бр. 1 – 49.393.847,40
динара ; за зграду трговине под редним бројем
2- 42.361.408,80 динара и за земљиште уз
зграду и други објекат под редним бројем 3-        
14.530.297,60 дин. Вредност ће се исказати
у еврима, по средњем курсу НБС, на дан
расписивања огласа.           
Депозит за учешће у поступку отуђења
се утврђује у износу од  20 % од почетне цене
за непокретности  у јавној својини  утврђену у
предходном ставу.
Члан 3.
Поступак
отуђења
непокретности  
наведених   у члану 1. ове Одлуке спровешће
Комисија за прибављање, отуђење и   давање
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у закуп непокретности у јавној   својини   ( у
даљем тексту : „ Комисија“),   путем поступка
јавног надметања у следећем саставу:
1. Андријана Максимовић-председник;
2. Славица Поповић –члан;
3. Славица Станојковић- члан;
4. Вања Радека –члан;
5. Предраг Ђукић- члан.
Задатак   Комисије је да сачини нацрт
јавног огласа и да спроведе поступак јавног
надметања у складу са   Уредбом о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и   давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибаљања и
уступања искоришћавања других имовинских
права,као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда.
Комисија одлучује већином од укупног
броја својих чланова.
Комисија ће о току поступка водити
записник и по окончаном поступку јавног
надметања утврдити испуњеност услова
за отуђење непокретности и предлог да се
непокретности у јавној својини отуђе понуђачу
који је понудио најповољније услове.
Члан 4.
Оглас о спровођењу   поступка   јавног
надметања за отуђење непокретности  у јавној
својини Града  Вршца,   објавиће се  у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије.
Члан 5.
Непокретност у јавној својини се
отуђује учеснику који је понудио највишу цену
за отуђење непокретности.
Записник о спроведеном поступку
јавног надметања и предлог Одлуке о избору
најповољнијег понуђача   Комисија доставља
Скупштини Града Вршца.
Одлуку о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка
јавног надметања доноси Скупштина Града
Вршца и исту   доставља свим учесницима у
поступку јавног надметања као и Градском  
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Правобранилаштву.
У року од 30 дана од дана
правноснажности
Одлуке
о
отуђењу,  
Градоначелница и лице које је понудило
највишу купопродајну цену за предметну
непокретност  закључују уговор о купопродаји.
Уговор о купопродаји оверава надлежни јавни
бележник,   а   трошкове овере Уговора, порез
на пренос апсолутних права као и трошкове
уписа права код РГЗ-Служба за катастар
непокретности Вршац   сноси купац   коме се
отуђују непокретности у јавној својини из чл.
1 ове Одлуке.
Члан 6.
Ако лице које је понудило највишу
купопродајну цену не приступи закључењу
уговора, Скупштина Града Вршца  ће ставити
ван снаге Одлуку   о отуђењу непокретности
у јавној својини. У том случају, лице које
је понудило највишу купопродајну цену за  
непокретност која је предмет отуђења, нема
право на повраћај уплаћеног депозита по
јавном огласу за спровођење поступка   јавног
надметања.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу  осам дана  од
дана  објављивања у "Службеном листу Града  
Вршца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-41/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

09.05.2020.

4.
							
На основу чланова 99.став 1. и 2.
Закона о планирању и изградњи   (''Сл.
гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-исп.
64/2010-одлука УС.24/2011,121/2012,42/2013одлука УС, 50/103-одлука УС,98/2'013-одлука
УС,132/2014,145/2014,83/2018 и   37/2019)
и члана 40. став 1. тачка 34. Статута Града
Вршца (''Сл. лист  Града Вршца,' број 1/2019),
Скупштина Града    Вршца, на седници одржаној
дана 08. маја 2020. године,  донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 8800/2 И
8801/2 КО ВРШАЦ КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења из  јавне
својине Града Вршца,   путем поступка јавног
надметања  и то:
1. Кат. парцела број 8800/2 К.О. Вршац, остало грађевинско земљиште
у својини, површине 17а 60 м2, ливада 1.класе, кoја се налази у ул. Другог
октобра бб. и која је у јавној својини града Вршца, уписана у лист непокретности 13263 КО Вршац ;
2. Кат. парцела број 8801/2 К.О. Вршац, остало грађевинско земљиште
у својини, површине 7а 20 м2, ливада 1.класе кoја се налази у ул. Другог
октобра бб. и која је у јавној својини града Вршца, уписана у лист непокретности 13263 КО Вршац ;
Члан 2.
Непокретност из члана 1.ове Одлуке  
отуђује се јавне својине по тржишним
условима, полазећи од тржишне вредности
коју је проценио надлежни порески орган.
Почетне цене непокретности описане у члану
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1.став 1. тачка 1. ове Одлуке,  износе:  за кат.
парцелу 8800/2 - 1.871.584,00 динара а за кат.
парцелу 8801/2- 765.648,00 динара.
Депозит за учешће у поступку отуђења
се утврђује у износу од  20 % од почетне цене
за непокретности  у јавној својини  утврђене у
предходном ставу.
Члан 3.
Поступак
отуђења
непокретности  
наведених   у члану 1. ове Одлуке спровешће
Комисија за прибављање и   отуђење  
непокретности у јавној   својини ( у даљем
тексту :   Комисија)   путем поступка јавног
надметања у следећем саставу:
1.Aндриjaнa Maксимoвић, председник
2.Слaвицa Стaнojкoвић, члан
3.Александра Попић, члан
4.Вања Радека, члан
5.Предраг Ђукић, члан
Задатак ове Комисије јесте да сачини
нацрт јавног огласа и да спроведе поступак
јавног надметања у складу са Законом о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/2013,   132/2014    и
145/2014).
Комисија одлучује већином од укупног
броја  чланова.
Комисија ће о току поступка водити
записник, утврдити испуњеност услова
учесника у поступку надметања   и и по
окончаном поступку јавног надметања
сачинити предлог одлуке да се непокретности
у јавној својини отуђе понуђачима који понуде
најповољнију цену.
Члан 4.
Оглас о спровођењу   поступка   јавног
надметања за отуђење непокретности  у јавној
својини Града  Вршца,   објавиће се  у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије.
Члан 5.
Непокретности у јавној својини из чл.
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1 ове Одлуке отуђују се учеснику који понуди
највишу цену за предметне непокретности.
Записник о спроведеном поступку
јавног надметања  и предлог Одлуке о избору
најповољнијег понуђача   Комисија доставља
надлежном органу.
Одлуку о отуђењу ,по спроведеном
поступку  јавног надметања доноси Скупштина
Града Вршца и иста се    доставља   свим
учесницима у поступку јавног надметања  као
и Градском  Правобранилаштву.
У року од 30 дана од дана
правноснажности
Одлуке
о
отуђењу,  
Градоначелница и лица која је понуде највишу
купопродајну цену за предметне непокретности  
закључују уговор о купопродаји.
Члан 6.
Ако лице које је понудило највишу
купопродајну цену   не приступи закључењу
уговора, Скупштина Града Вршца ставиће се
ван снаге   Одлука   о отуђењу непокретности
у јавној својини у ком случају , лице са којим
се треба закључити уговор   нема право на
повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу
за спровођење поступка  јавног надметања.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана  
од дана   објављивања у "Службеном листу
Града  Вршца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-42/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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5.

На основу члана 32. Закона о  
пољопривредном земљишту ("Сл. гласник
РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009,
112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) и члана
40. тачка 69) Статута Града Вршца  ("Сл. лист
Града  Вршца",  бр. 1/2019), Скупштина Града
Вршца, на седници одржаној   08. маја 2020.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА
КОМАСАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ
ОПШТИНЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
ВРШЦА
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Програма комасације за катастарске   са
територије Града Вршца и то: општине Вршац
2-део, Марковац, Гудурица, Мало Средиште,
Мали Жам, Ватин, Ритишево, Потпорањ,
Загајица, Шушара, Орешац, Стража, Парта,
Сочица 1, Сочица 2, Војводинци, Куштиљ,
Јабланка и Месић.
Члан 2.
Израда
програма
комасације
за
катастраске општине наведене у члану 1. ове
одлуке, вршиће се у складу са Правилником
о садржини, поступку израде и доношења
програма комасације („Службени гласник РС“,
број 62/2020).
Члан 3.
Изради програма   комасације приступа
се након избора   носиоца радова израде
програма.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
Града Вршца".

09.05.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-43/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

6.

На основу члана 29. став 1. тачка   16)
Одлуке о оснивању друштва с ограниченом
одговорношћу, које настаје издвајањем дела
имовине и обавеза из ЈКП „Други-октобар“
Вршац број 01-6-32/2018-3 од 27.12.2018.
године – пречишћен текст („Службени лист
Града Вршца“ број 1/2019) а у вези са чланом
470. став 8. Закона о привредним друштвима
("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014
- др. закон, 5/2015 и 44/2018), члана 40. став 1.
тачка 69) Статута Града Вршца („Службени
лист Града Вршца“ број 1/2019), Скупштина
Града Вршца, сходно члану 198. став 4.
Закона о привредним друштвима, у функцији
Скупштине ДОО „Хелвеција“ из Вршца, на
седници одржаној дана 08. маја 2020. године,  
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОО
„ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА ПОНОВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
ДОО “ХЕЛВЕЦИЈА“ У ВРШЦУ,
БРЕГАЛНИЧКА БРОЈ 39
I
Даје     се   сагласност на Одлуку
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о покретању поступка поновне продаје  
непокретне и покретне имовине ДОО
„Хелвеција Вршац  у Вршцу, Брегалничка број
39 број: 7-7-1/2020 коју је донео Надзорни одбор
ДОО „Хелвеција“ Вршац дана 30.04.2020.
године.
II
Ово Решење   биће објављено у
«Службеном листу Града Вршца« и на огласној
табли ДОО „Хелвеција.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-26/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

На основу члана 470. став 8. Закона о
привредним друштвима ("Сл. гласник РС",
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон,
5/2015 и 44/2018),   члана 35 став 1. тачка 11)  
Одлуке о оснивању друштва с ограниченом
одговорношћу, које настаје издвајањем дела
имовине и обавеза из ЈКП  ДРУГИ - ОКТОБАР
ВРШАЦ број 01-6-32/2018-3 од 27.12.2018.
године – пречишћен текст, на основу члана
40. став 1. тачка 69) Статута Града Вршца
(„Службени лист Града Вршца“ број 1/2019),
Надзорни одбор ДОО „Хелвеција“ из Вршца,
на седници одржаној дана   30.04.2020.године  
доноси:

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПОНОВНЕ
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ ДОО «ХЕЛВЕЦИЈА» ВРШАЦ
У ВРШЦУ ,БРЕГАЛНИЧКА БРОЈ 39
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Члан 1.
Привредно друштво ДОО „Хелвеција,
МБ 21444731, ПИБ 111224842, са  седиштем у
Вршцу улица Скадарска број 2 (у даљем тексту:
Друштво), покреће поступак поновне продаје
непокретне и покретне имовине Друштва
јавним надметањем- лицитацијом (у даљем
тексту: лицитација).
Имовину ДОО „Хелвеција“  Вршац   која
је предмет  продаје лицитацијом, чини  следећа
непокретност:
- Oбjeкaт oстaлих индустриjских дeлaтнoсти, означен са бројем 1, земљиште
под зградом-објектом у површини
од 307,00 м2,који се налази у Вршцу,
Брегалничка број 39 , саграђен на кат.
парц.бр. 2560 КО Вршац ,која је укупне површине 501,00 м2, и
- земљиште уз зграду - објекат у површини од 194,00 м2, КО Вршац,
као и покретна имовина Друштва
предметне непокретности   која је
исказана   у Списку покретне имовине
.
Увид у Списак покретне имовине која је
предмет продаје лицитацијом, заинтересована
лица могу   извршити у седишту Друштва уз
претходну најаву директору Друштва.
Члан 2.
Депозит за учешће у поступку продаје
лицитацијом се утврђује у износу од 30% од
почетне цене.
Члан 3.
Поступак продаје имовине наведене   у
члану 1. ове Одлуке спровешће Комисија за
лицитацију за продају непокретне и покретне
имовине ДОО „Хелвеција“ ( у даљем тексту :
Комисија)  у следећем саставу:
1, Aндријана Максимовић, председник
2 Славица Станојковић, члан
3 Славица Поповић, члан
4 Вања Радека, члан
5. Предраг Ђукић, члан
Задатак ове Комисије јесте да сачини  
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јавни оглас, образац пријаве на лицитацију и
другу документацију неопходну за спровођење
поступка, да спроведе поступак лицитације
и сачини записник о продаји имовине   ДОО
„Хелвеција“ Вршац  из тачке 1. ове одлуке.
Члан 4.
Оглас о спровођењу поступка лицитације
за продају имовине  ДОО „Хелвеција“ Вршац у
Вршцу, Брегалничка 39 објавиће се у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије и обавезно садржи следеће
податке:
I Почетна продајна цена за имовину
ДОО „Хелвеција“ Вршац , за непокретну имовину означену у члану
1. ове одлуке са припадајућом покретном имовином износи: 8.470.277,41
динара;
II Депозит (гарантни износ) за учешће
на лицитацији утврђен је у износу од 30% од почетне цене, односно
2.541.083,00 динара;
Депозит се уплаћује на текући рачун
за уплату депозита ДОО „Хелвеција“
Вршац број 160-534442-63 шифра
плаћања 290, по моделу 97, са обавезним позивом на број: за физичка
лица ЈМБГ, а за правна лица ПИБ,
сврха уплате-депозит за учешће на
лицитацији.
III Уколико стицалац физичко /правно
лице не плати уговорену цену сматраће се да је одустао од потписивања
уговора о купопродаји, те губи право на повраћај депозита уплаћеног за
учешће на лицитацији.
IV Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена у поступку лицитације.
V Лицитациони корак, утврдиће се споразумно са учесницима пре почетка лицитације, а после утврђивања
идентитета учесника.

09.05.2020.

Поступак лицитације спровешће се и
у случају да пристигне најмање једна
благовремена и потпуна пријава , ако
почетну цену прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право
на враћање депозита.
Депозит се неће вратити уколико
учесник не приступи јавном надметању или одустане од своје понуде,
не прихвати почетни износ или не
потпише уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине ДОО „
Хелвеција „ Вршац у Вршцу, Брегалничка 39.
Учесник лицитације, дужан је да износ постигнут на лицитацији уплати
на рачун продавца ДОО „Хелвеција“
у року одређеном Одлуком о продаји
непокретне и покретне имовине најповољнијем понуђачу, односно у року
не дужем од 15 дана након закључења
Уговора о купопродаји..
Уколико учесник лицитације не изврши плаћање у остављеном року сматра се да је одустао од закључења Уговора о купопродаји.
Одлука о продаји непокретне и
покретне имовине, ставља се ван
снаге без права купца на повраћај уплаћеног депозита за учешће на лицитацији.
Учеснику лицитације чија понуда
није најповољнија, депозит ће се вратити у року од 8 радних дана од дана
спроведеног поступка.
VI Пријава за учешће на лицитацији (у
даљем тексту: пријава) може се преузети у седишту ДОО „Хелвеција“, у
Вршцу улица Скадарска број 2 или
на web-site Града Вршца која садржи:
1) за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ,
број личне карте, адресу становања и
број телефона;
2) за правна лица и предузетнике: назив,
односно пословно име, седиште, порески идентификациони број, матич-
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ни број, број телефона, потпис овлашћеног лица и печат;
3) изјаву о прихватању услова огласа.
Уз пријаву се доставља и:
1) доказ о уплаћеном депозиту за
учешће;
2) фотокопија личне карте за физичка
лица
3) специјална и оверена пуномоћ код
јавног бележника уколико подносилац учестује на јавном надметању
преко пуномоћника и
4) извод из Регистра привредних субјеката или други одговарајући регистар, не старији од 15 дана у односу на
дан подношења пријаве;
VII Рок за подношење пријава за јавно
надметање је 8 дана од дана оглашавањау дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије.
Пријаву са прилозима заинтересовани учесник лицитације може предати
на адресу: ДОО „Хелвеција“, у Вршцу
улица Скадарска број 2 са назнаком
– Комисији за лицитацију за продају
непокретне и покретне имовине ДОО
„Хелвеција“;
VIII Пријава се сматра непотпуном ако
не садржи све што је прописано, ако
нису приложене све горе наведене
исправе, односно ако не садржи све
податке предвиђене огласом или су
дати подаци супротни објављеном
тексту огласа.
IX Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку лицитације.
Лицитацији је дужан да присуствује
подносилац пријаве или лице које поседује специјалну и оверену пуномоћ
код јавног бележника.
X Датум, време и место одржавања лицитације одредиће Комисија за лицитацију.
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Увид у документацију везану за
продају непокретне и покретне имовине
ДОО «Хелвеција» Вршац из члана 1. Ове
одлуке   може се извршити у периоду док је
објављен оглас за лицитацију,   сваког радног
дана од 10.00 до 14.00 часова у седишту ДОО
„Хелвеција“, у Вршцу улица Скадарска број
2, уз благовремену најаву контакт лицу Директору ДОО „Хелвеција“  на телефон број
065 5151065.
Под истим условима организоваће се
и обилазак непокретности која је   предмет
лицитације.
Члан 5.
Записник о спроведеном поступку
лицитације, изјава најповољнијег понуђача
о прихватању понуђене / излицитиране
најповољније цене и предлог Одлуке о
продаји имовине ДОО «Хелвеција» Вршац  
најповољнијем понуђачу   Комисија доставља
ДОО „Хелвеција   Вршац   као продавцу, на
разматрање и усвајање.
Након доношења Одлуке о купопродаји
имовине ДОО «Хелвеција» Вршац , учесник
јавног надметања (физичко или правно
лице) које је понудило највишу  цену и  ДОО
„Хелвеција“, закључују уговор о купопродаји.                                                                                                                                     
Уговор о купопродаји   најповољнијем
понуђачу оверава надлежни јавни бележник,
а  трошкове овере и реализације уговора сноси
Купац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у  „Службеном листу
Града Вршца“, a  биће објављена и на огласној
табли Друштва.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ДОО“ХЕЛВЕЦИЈА“ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број:7-7-1/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:30.04.2020. године  НАДЗОРНОГ ОДБОРА    
Вршац, Трг победе 1
Никола Драгодан, с.р.
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Образложење
ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Основ за доношење ове одлуке садржан
је у одредби члана 35 став 1. тачка 11)  
Одлуке о оснивању друштва с ограниченом
одговорношћу, које настаје издвајањем дела
имовине и обавеза из ЈКП  ДРУГИ - ОКТОБАР
ВРШАЦ број 01-6-32/2018-3 од 27.12.2018.
године – пречишћен текст, којим је предвиђена
надлежност  Надзорног одбора.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Скупштина Града Вршца на седници
одржаној 04.03.2019. године донела је Одлуку
о покретању поступка преноса удела Града
Вршац у ДОО“ Хелвеција“   трећем лицу са
накнадом број 011-04/2019-II-01 на основу кога
је спроведен поступак лицитације.
С обзиром да се није пријавио ни
један учесник у овом поступку, Надзорни
одбор ДОО „Хелвеција“ Вршац, предложио
је Скупштини Друштва да донесе Одлуку о
покретању поступка продаје непокретне и
покретне имовине ДОО“Хелвеција“ Вршац.
Скупштина Града Вршца , на седници одржаној
27.05.2019. године донела је Решење о давању
сагласности на Одлуку Надзорног одбора о
покретању поступка продаје непокретне и
покретне имовине ДОО «Хелвеција» Вршац  
бој 7-12/2019 од 22.05.2019. године(«Службени
лист Града Вршца» број 6/2019) јавним
надметањем-лицитацијом. С обзиром да се није
пријавио ни један учесник Надзорни одбор ДОО
„Хелвеција“ Вршац, предложио је Скупштини
Друштва да донесе Одлуку о покретању
поступка поновне продаје непокретне и
покретне имовине ДОО “Хелвеција“ Вршац
број 7-15/2019. Године од 19.06.2019. године
уз смањење почетне цене за 20% у односу на
почетне цене које су одређене претходном
Одлуком о продаји на коју је Скупштина
Града дала сагласност дана 27.06.2019. године
(„Службени лист Града Вршца“ број 8/2019).
Поступак лицитације заказан за 11.07.2019.
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године није спроведен  јер није било пријава за
јавно надметање.
Надзорни одбор ДОО „Хелвеција“ на
седници одржаној 12.07.2019. године донео
је Одлуку о покретању поступка поновне
продаје непокретне и покретне имовине ДОО“
Хелвеција“ Вршац број 7-18/2019. године уз
смањење почетне цене за 20% у односу на
почетне цене које су одређене претходном
Одлуком   о покретању поступка поновне
продаје непокретне и покретне имовине
ДОО“Хелвеција“ Вршац број 7-15/2019 од
19.06.2019. године на коју је Скупштина
Града дала сагласност дана 22.07.2019.
године („Службени лист Града Вршца“ број
10/2019). Међутим јавно надметање заказано
за 14.08.2019. године није спроведено јер није
било пријава.
Надзорни одбор ДОО    „Хелвеција“
донео је нову Одлуку о поновној продаји  
непокретне и покретне имовине ДОО
“Хелвеција“ Вршац број 7-20/2019 од 23.08.
2019.године, није мењао већ одређену почетну
цену  али је одредио услове учешћа на јавном
надметању, док ће се услови купопродаје
детаљно уредити уговором.
Како на    Оглас о јавној продаји
непокретне и покретне имовине ДОО
„Хелвеција“ који је био  је расписан  06.09.2019
године, није било заинтересованих за  објекат
на катастарској парцели   2560 КО Вршац
Брегалничка 39, односно за целину  III није било
пријава, то је Надзорни одбор  ДОО „Хелвеција“
донео Одлуку о покретању поступка  поновне
продаје  непокретне и покретне  имовине ДОО
„Хелвеција“ Вршац у Вршцу, Брегалничка 39
број 7-7-1/2020 од  30.04.2020. године.
Надзорни одбор ДОО „Хелвеција“
упутио је Скупштини Града Вршца Одлуку
о покретању поступка   поновне продаје  
непокретне и покретне   имовине ДОО
„Хелвеција“ Вршац у Вршцу, Брегалничка 39
број 7-7-1/2020 од   30.04.2020. године ради
давања сагласности.  
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7.

Члан 2.
У члану 14. став 1. тачка 5. мења се и

							

На основу члана 32. тачка 16. Закона
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, и 101/2016 - др.
Закон  и 47/2018) и члана 40. тачка 46. Статута
Града Вршца ("Службени лист Града Вршца",
бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на
седници   одржаној дана 08. маја 2020. године,  
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ
Члан 1.
У Oдлуци о радном времену
угоститељских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву («Сл. лист Града
Вршца», бр.2/2020)  у  члану 9. став 4. мења се
и гласи:
„Одговорно лице у правном лицу,
односно предузетник дужан је да на
улазним вратима или другом видном месту
угоститељског објекта истакне почетак и
завршетак измењеног  радног времена из става
1. и 5. овог члана и члана 5. став 3. ове Одлуке
и да се истог придржава.
Став 5. истог члана мења се и гласи:
«За време проглашеног ванредног стања  
Градски штаб за ванредне ситуације доноси
наредбу којом утврђује радно време објеката
из члана 2. члана 3. и члана 5. став 2. и 3. ове
Одлуке у складу са насталом ситуацијом.»
После става 5. истог члана додаје се нови став
6. који гласи:
„У циљу спречавања настанка штетних
последица већих размера по животе и здравље
људи за време проглашеног ванредног
стања, Градски штаб за ванредне ситуације
може донети наредбу о забрани рада свих
угоститељских објеката.“
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гласи:
.
„ако не истакне измењено радно време
на објекту или се истог не придржава (члан 9.
став 4);“.
После тачке 5. додају се нове тачке 5а. и
5б.  које гласе:
„5а. ако се не придржава радног
времена утврђеног наредбом Градског штаба за
ванредне ситуације  (члан 9. став 5);
5б. ако не поштује наредбу   Градског
штаба за ванредне ситуације (члан 9. став 6).“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Вршца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-31/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

8.
							
		
На основу члана 20. став 1. тачка 2. и
члана 32. став 1. тачка 6.   Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 – др. Закон, 101/2016-др. Закон и
47/2018), члана 13. став 1. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр.
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 24. Став 3.
Закона о трговини („Службени гласник РС“, бр.
53/2010, 10/2013 и 44/2018-др. закон), и члана
40. тачка 6. Статута Града Вршца ("Службени
лист Града Вршца", бр. 1/2019), Скупштина
Града Вршца, на седници одржаној   08.маја
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2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА
Члан 1.
У Oдлуци о пијацама («Сл. лист Града
Вршца», бр. 15/2018)  у  члану 19. после става
1. додаје се нови став 2, који гласи:
«За време проглашеног ванредног стања  
Градски штаб за ванредне ситуације доноси
наредбу којом утврђује радно време пијаца.»
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Вршца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-32/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

9.

На основу члана 61.стaв 2. и стaв
3. Закона о становању и одржавању зграда
(„Службени гласник РС“, број 104/16 и 9/2020
- др. закон) и члана  40. тачка 6.  Статута Града
Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр
1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници,
одржаној дана 08. маја 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ
ЗОНА ОБАВЕЗНОГ

09.05.2020.

ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И
УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ
И ЗОНА ОБАВЕЗНОГ ОДРЖАВАЊА
СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују урбанистичке
зоне (у даљем тексту: зоне) на територији града
Вршца у оквиру којих се прописује обавеза
инвестиционог одржавања зграда и унапређења
својстава зградa ради остваривања јавног
интереса, односно у циљу спречавања настанка
штетних последица по живот и здравље људи,
животну средину, привреду или имовину веће
вредности, као и зоне унутар којих се прописује
различит степен обавезности одржавања
спољног изгледа зграда и забрана промене
спољног изгледа зграда, у складу са законом
којим се уређује област становања и одржавања
зграда (у даљем тексту: Закон).
Активности на одржавању зграде у
смислу ове Одлуке обухватају активности
одржавања
заједничких
делова
зграде
прописане Законом и подзаконским актом.
Члан 2.
Зонама   из члана 1. ове Одлуке
обухваћене су стамбене зграде, стамбенопословне зграде, пословне зграде, зграде јавне
намене, зграде које су проглашене за културно
добро и зграде у заштићеним културноисторијским целинама.
Зграде од којих прети опасност за
настанак штетних последица по живот и
здравље људи, животну средину, привреду или
имовину веће вредности, као и зграде за које
се прописује различит степен обавезности
одржавања спољног изгледа зграда и забрана
промене спољног изгледа зграда, могу бити део
једне или више засебно утврђених зона.
У оквиру једне зоне може се утврдити
један или више блокова који представљају
урбанистичку целину зграда за које се
прописује обавеза инвестиционог одржавања
зграда и унапређења својстава зграда ради
остваривања јавног интереса или различит
степен обавезности одржавања спољног
изгледа зграда и забрана промене спољног
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изгледа зграда.
Члан 3.
Обавеза инвестиционог одржавања
зграда и унапређења својстава зграда ради
остваривања јавног интереса, као и различит
степен обавезности одржавања спољног
изгледа зграда и забрана промене спољног
изгледа зграда за зоне и блокове из члана 2. ове
Одлуке, прописује се за лица која у складу са
Законом врше послове управљања зградом, и
то:
1) власник, за зграде било које намене у
којима је једно лице искључиви власник свих делова зграде;
2) власници посебних делова, за породичне куће;
3) стамбена заједница преко својих органа или професионални управник коме су поверени послови управљања, у
стамбеној згради која има заједничке
делове зграде и најмање два посебна
дела чији су власници различита лица;
4) власници посебних делова преко
својих органа, у зградама које немају
ниједан посебан део намењен за становање, преко удружења основаног у
складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај удружења.
Лица из става 1. овог члана имају
обавезу да одржавају зграду на начин да од
зграде, односно заједничких делова зграде не
прети опасност настанка штете.
Члан 4.
Зоне за које се прописује обавеза инвестиционог
одржавања зграда и унапређења својстава
зградa ради остваривања јавног интереса у
циљу спречавања штетних последица из члана
1. ове Одлуке утврђују се на основу следећих
критеријума:
1) густина насељености (урбанистичка
зона са већом густином насељености,
као што су ужи градски центар, зоне
вишепородичног становања и сл.);
2) фреквентност корисника простора
(урбанистичка зона са већом фре-
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квентношћу корисника простора, као
што су ужи градски центар, урбано
подручје, зоне у којима су објекти
изграђени на регулационој линији и
сл.).
Члан 5.
У складу са одредбом члана 4. ове Одлуке
и Генералним планом Вршца („Службени лист
Општине   Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007) на
територији града Вршца утврђују се следеће
зоне :
1) зона А – централна зона;
2) зона Б – зона мешовитог становања
(густина насељености 100-150 становника по квадраном километру);
3) зона В – остале стамбене зграде на територији града.
Члан 6.
У оквиру зоне Б из члана 5. ове Одлуке
налазе се  зоне број 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 и 25   које се састоје из блокова а све у
складу са Генералним планом Вршца.
Члан 7.
У зонама А и Б прописује се обавезно
одржавање спољног изгледа фасаде зграде
(текуће и инвестиционо одржавање, уклањање
графита и др.).
Радови на одржавању спољног изгледа
зграда које су проглашене за културно добро,
а налазе се у зонама и блоковима утврђеним
овом Одлуком, изводе се у складу са актима
којима се утврђују услови заштите споменика
културе.
Члан 8.
Уколико лица из члана 3. став 1. ове
Одлуке, за зграде које се налазе у зонама за
које је прописана обавеза инвестиционог
одржавања зграда   ради остваривања јавног
интереса, не предузму обавезне активности,
Град Вршац преузима обавезу предузимања
тих активности, а на терет наведених лица.
Члан 9
Скупштине
стамбених

заједница
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регистрованих на   територији   града Вршца  
дужне су да ускладе годишње програме
одржавања зграде са одредбама ове Одлуке у
року од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
спроводи Градска управа.
Послове инспекцијског надзора врши
грађевински инспектор у оквиру својих
овлашћења датих Законом и овом Одлуком.
Грађевински инспектор је овлашћен и дужан
да контролише да ли су стамбене заједнице
усвојиле годишњи програм одржавања зграде  
и да ли га спроводе.
Члан 11.
Уколико Грађевински инспектор у
поступку инспекцијског надзора утврди да лица
одговорна за одржавање зграде нису предузела
потребне активности на одржавању исте услед
којих би могле да настану штетне последице
по живот или здравље људи, животну средину,
привреду или имовину веће вредности,  
донеће решење којим се налаже предузимање
потребних активности на одржавању зграде и
одредиће рок за његово извршење.
Члан 12.
Уколико ни у остављеном року лица
из члана 3. Ове Одлуке не поступе по налогу
и року из решења инспектора, инспектор ће
решење, које је сагласно одредбама Закона о
општем управном поступку постало извршно,
доставити Градској управи Града Вршца, ради
предузимања радова на терет одговорних лица.
Члан 13.
Град Вршац обезбеђује извршење
решења, односно извођење радова и
предузимање других потребних  мера у складу
са Законом о јавним набавкама.
Члан 14.
Трошкове који настану извршењем
решења из члана 11. ове Одлуке, сноси Град
Вршац из средстава која се определе Одлуком
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о буџету,   са правом регреса према лицима
која су била дужна да изврше радове односно
предузму потребне мере.
По завршетку извршења,  Градска управа
доноси решење о трошковима извршења.
Члан 15.
Право регреса Град Вршац, као
наручилац радова, остварује на основу решења
о трошковима извршења као и рачуна за
извршене радове и друге предузете мере,
издатог од стране правног субјекта које је
ангажовано као извршилац радова.
Уколико се право на надокнаду
трошкова не може остварити мирним путем
(споразумом), Град Вршац покреће поступак
намирења потраживања судским путем,
сагласно одредбама Закона о обезбеђењу и
извршењу.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Вршца “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-33/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

10.

На основу чланова 27.став 10. и 29.став
1. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'',
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.
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закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 99.
Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник
РС'' број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 др. закон и 9/2020) и члана 40. став 1 тачка 34.
Статута  Градa Вршцa (''Службени лист Града  
Вршца“, бр.1/2019), Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној дана 08. маја 2020. године,  
донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
ОСТАВЕ У ВРШЦУ
КОЈА ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
ВРШЦА
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења ОСТАВЕ
у јавној својини Града Вршца, уписане у ЛН
бр. 13568 КО Вршац,   путем поступка јавног
надметања и то:
1. ОСТАВА уписана у лист непокретности број 13568 КО Вршац која се
налази на парц.бр.4524 у површини
од 6,40м2 у улици Васка Попе бр.14 у
Вршцу која је јавна својина Града Вршца.
Члан 2.
Непокретност из члана 1.ове Одлуке  
отуђује се  по тржишним условима, полазећи од
тржишне вредности коју је проценио надлежни
порески орган.
Почетна цена непокретности из члана
1.став 1. тачка 1. ове Одлуке,  износи  27.200,00
динара.
Депозит за учешће у поступку отуђења се
утврђује у износу од   20 % од почетне цене
за непокретност  у јавној својини  утврђену у
предходном ставу.
Члан 3.
Поступак
отуђења
непокретности  
наведених   у члану 1. ове Одлуке спровешће
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Комисија за прибављање, отуђење и   давање
у закуп непокретности у јавној   својини ( у
даљем тексту : „Комисија“)   путем поступка
јавног надметања у следећем саставу:
1. Андријана Максимовић-председник
2. Славица Поповић ......................члан
3. Славица Станојковић................ члан
4. Вања Радека .............................. члан
5. Предраг Ђукић............................ члан
Задатак ове Комисије јесте да сачини
нацрт јавног огласа и да спроведе поступак
јавног надметања у складу са Законом о
планирању и изградњи, Законом о јавној својини
и Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и  
давања у закуп ствари у јавној својини,односно
прибаљања и уступања искоришћавања других
имовинских права,као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда.
Комисија одлучује већином од укупног
броја својих чланова.
Комисија ће о току поступка водити
записник и по окончаном поступку јавног
надметања утврдити испуњеност услова
за отуђење непокретности и предлог да се
непокретност у јавној својини отуђи понуђачу
који је понудио најповољније услове.
Комисија   сачињава предлог Решења
о отуђењу непокретности које потписује
председник Комисије.
Члан 4.
Оглас о спровођењу   поступка   јавног
надметања за отуђење непокретности  у јавној
својини Града  Вршца,  мора бити објављен у
дневном листу који се дистрибуира на целој
територији Републике Србије.
Члан 5.
Непокретност у јавној својини се
отуђује учеснику који је понудио највишу цену
за отуђење непокретности.
Записник о спроведеном поступку
јавног надметања и предлог Одлуке о избору
најповољнијег понуђача   Комисија доставља
Градоначелници.
Одлуку о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка јавног
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надметања доноси Градоначелница.
Решење о отуђењу непокретности
у јавној својини Града Вршца, доноси
Градоначелница и доставља га свим учесницима
у поступку јавног надметања као и Градском  
Правобранилаштву.
У року од 30 дана од дана
правноснажности
Решења
о
отуђењу,  
Градоначелница и лице које је понудило
највишу купопродајну цену за предметну
непокретност  закључују уговор о купопродаји.
Уговор о отуђењу (купопродаји) оверава
надлежни јавни бележник,   а   трошкове
овере Уговора   сноси лице коме се отуђује
непокретност у јавној својини.
Члан 6.
Ако лице које је прибавило непокретност
у својину не приступи закључењу уговора,
Градоначелница   ће на предлог Комисије
поништити Решење о отуђењу непокретности
у јавној својини. У том случају, лице коме
је понудило највишу купопродајну цену за  
непокретност која је предмет отуђења, нема
право на повраћај уплаћеног депозита по
јавном огласу за спровођење поступка   јавног
надметања.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на осмог дана од
дана  објављивања у "Службеном листу Града  
Вршца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-34/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

09.05.2020.

11.

На основу члана   27.став 10.   Закона о
јавној својини (''Сл. гласник РС'', број 72/2011,
88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016,113/2017
и 95/2018 ), члана 2.став 1. и члана 19. став 1.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и  
давања у закуп ствари у јавној својини,односно
прибаљања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда  
(„Сл.гласник РС“ бр. 16/2018) и члана 40. став 1.
тачка 34. Статута Града Вршца (''Сл. лист Града
Вршц“,  1/2019), Скупштина Града Вршца, на
седници одржаној дана 08. маја 2020. године,  
донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
- ЛОКАЛА, КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
БРОЈ 7183 КО ВРШАЦ, КОЗАРАЧКА 30А,
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Члан 1.
ОТУЂУЈЕ   СЕ   Пословни просторједна просторија пословних услуга-локал,у
површини од 23м2, изграђеног на катастарској
парцели број 7183 КО Вршац, Козарачка 30А,
број зграде 1.приземље, број посебног дела
3/1, јавна својина   Града Вршца, у уделу 1/1,
стамбено-пословна зграда број 1, Вршац,
Козарачка 30/а и у јавној својини Града Вршца,
у заједничком уделу, у површини од 5а,00м2,
те на њиви 1. класе, у површини од 3а 23м2,
све остало   грађевинско земљиште у јавној
својини Града Вршца   и у приватној својини
власника посебних делова  уписаних у Б лист
2. део на објекту број 1, Вршац. Козарачка 30А,
у заједничком уделу, све катастарска парцела  
број 7183, у укупној површини од 14а 50м2,  
уписана у Лист непокретности број 9851 КО
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Вршац.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке  
отуђује се из јавне својине Града Вршца  
најповољнијем понуђачу ГРУЈИЋ ИВАНУ из
Банатске Суботице, Светосавска број 34, након
спроведеног поступка јавног надметања који је
одржан дана 02.априла 2020. године на основу
Јавног огласа о спровођењу поступка јавног
надметања ради отуђења   непокретности у
јавној својини Града Вршца, објављен на  
web site-u   Града Вршца    и у дневном листу
“Политика„   од 28.фебруара 2020. године као
и на основу Одлуке о покретању поступка
отуђења
пословног
просторалокала,
катастарска парцела   број 7183 КО Вршац.
Козарачка број 30/а,у јавној својини Града
Вршца, поступком јавнох надметања број 01118/2020-II-01 од 14.фебруара 2020. године.
Члан 3.
Почетна цена   непокретности   описане
у члану 1. ове одлуке  износила је 1.007.745,00
динара, (словима:милион седам хиљада
седамсто четрдесет пет динара и 00/100)
на основу прибављене процене тржишне
вредности предметне непокретности, од
надлежног пореског органа-Министарства
финансија,
Регионалног
центра
Нови
Сад, Филијала Вршац под бр:241-464-0800014/2019-К2В02 од 25. фебруара 2019.године
и Записника   о процени тржишне вредности
непокретности изласком на терен. Понуђена
цена отуђења   представља и почетни износ
за јавно надметање те, како је једини учесник
јавног надметања  ГРУЈИЋ ИВАН из Банатске
Суботице, Светосасвка број 34 исту прихватио
као купопродајну цену, исто је проглашено  
најповољнијим понуђачем.
Члан 4.
Непокретност из члана 1. ове одлуке  
ОТУЂУЈЕ СЕ   из јавне својине Града Вршца
најповољнијем понуђачу ГРУЈИЋ ИВАНУ из
Банатске Суботице, Светосавска број 34, ЈМБГ:
1209972870013  по купопродајној цени  из чл.
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3. ове Одлуке коју   има исплатити у року од
најкасније 30 дана од дана закључења уговора.
о отуђењу, у динарској   противредности по
средњем курсу НБС на дан    закључења  уговора
.
						
Члан 5.
У року од 30 дана од дана објављивања
Одлуке о отуђењу, уговор о отуђењу  
непокретности из члана 1. ове Одлуке   у име
Града Вршца закључује Градоначелник, по
претходно прибављеном мишљењу Градског
правобранилаштва Града Вршца.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за имовинско-правне послове Градске  
праве  Вршац
					
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  
од дана објављивања у   „Службеном листу
Града Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-35/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

12.

На основу одредби   члана 99. став
1.и става 9. Закона о плнирању   и изградњи  
(''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09-испр.,
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64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14 и 83/2018,31/2019 и
39/2019 и др.закон ) и чл. 40. став 1.тачка 34.
Статута  Града Вршца  („Службени лист  Града  
Вршца'', број 1/2019), Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној 08. маја 2020. године,  
донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ СУВЛАСНИЧКОГ УДЕЛА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2122 КО
ВРШАЦ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Члан 1.
ОТУЂУЈЕ   СЕ   сувласнички удео
катастарске парцеле број 2122 КО Вршац
који   је у јавној својини   Града Вршца, улица
Ђердапска,   пашњак 1. класе. Катастарска
парцела  је  укупне површине  1541 м2, остало
грађевинско земљиште у својини, са обимом
удела  Града Вршца 1/2,  уписане у Извод  из
Листа непокретности  број 7419 КО Вршац.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове
одлуке   отуђује се из јавне својине Града
Вршца   најповољнијем понуђачу КОСТИЋ
БРАНИСЛАВУ из Вршца, Милоша Обилића
број 23, након спроведеног поступка јавног
надметања који је одржан дана 02.априла 2020.
године на основу јавног огласа о спровођењу
поступка јавног надметања ради отуђења
сувласничког дела, непокретности у јавној
својији Града Вршца са уделом 1/2, објављен
на  web site-u  Града Вршца   и у дневном листу
„Политика“,   од 28. фебруара 2020. године,
као и на основу Одлуке о покретању поступка
отуђења непокретности из јавне својине  Града
Вршца   јавним надметањем-катастарска
парцела број 2122 КО Вршац број 011-22/2020II-01 од 14.фебруара 2020. године.
Члан 3.
Почетна цена сувласничког удела
непокретности  описане у члану 1. ове одлуке  

09.05.2020.

износила је 332.925,40 динара. Понуђена цена
отуђења  представља и почетни износ за јавно
надметање те, како је једини учесник јавног
надметања  КОСТИЋ БРАНИСЛАВ из Вршца,
исту прихватио као купопродајну цену,исто
лице  је проглашено  најповољнијим понуђачем.
Члан 4.
Сувласнички удео непокретности из
члана 1. ове одлуке   ОТУЂУЈЕ СЕ    из јавне
својине Града Вршца, најповољнијем понуђачу
КОСТИЋ БРАНИСЛАВУ из Вршца, Милоша
Обилића број 23 ЈМБГ: 2104984870008, по
купопродајној цени  из чл. 3. ове Одлуке коју  
има исплатити у року од најкасније 30 дана од
дана закључења уговора о отуђењу, у динарској
противредности по средњем курсу НБС на дан  
закључења уговора.
Члан 5.
У року од 30 дана од дана објављивања
Одлуке о отуђењу, уговор о отуђењу  
непокретности из члана 1. ове Одлуке   у име
Града Вршца закључује Градоначелник, по
претходно прибављеном мишљењу Градског
правобранилаштва Града Вршца.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за имовинско-правне послове Градске  
управе  Вршац.
					
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  
од дана објављивања у   „Службеном листу
Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-36/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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ни са осталим власницима посебних
делова уписаних у Б листу непокретности.

						
На основу чланова 27.став 10, 31а  став
1 а у вези члана 29.став 1. Закона о јавној
својини (''Сл. гласник РС'' број 72/2011,
88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016 ,
113/2017и 95/2018), члана 19-21   Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности  
непосредном погодбом и давања у закуп ствари
у   јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских
права , као и поступцима  јавног надметања и
прикупљања писмених  понуда (“ Сл. гласник
РС“ , бр.16/2018 године) и    члана 40.став 1
тачка 34 Сатута  Градa Вршцa (''Службени лист
Града   Вршца“ бр.1/2019), Скупштина Града
Вршца, на седници одржаној дана 08. маја 2020
године,  донела је

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НАПОКРЕТНОСТИ –СТАНОВА У
УЛИЦИ ХЕРОЈА ПИНКИЈА БРОЈ 34 У
ВРШЦУ КОЈИ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ВРШЦА.
Члан 1.
Покреће
се
поступак
отуђења
непокретности из јавне својине Града Вршца ,
уписаних  у Лист непокретности број 9873 КО
Вршац, путем поступка  јавног надметања и то:
1. Стан означен бројем 2 у приземљу,у
површини од 13м2 са таваном, који је
у јавној својини Града Вршца са уделом 1/1 и налази се у стамбеној згради
за колективно становање у Вршцу у
ул. Хероја Пинкија број 34, саграђена на катастарској парцели број 4679
КО Вршац, као и право јавне својине
на земљишту под зградом и другим
објектом, земљиште уз зграду и други објекат које је у заједничкој своји-

2. Стан означен бројем 3 у приземљу,у
површини од 28м2 са таваном, који је
у јавној својини Града Вршца са уделом 1/1 и налази се у стамбеној згради
за колективно становање у Вршцу у
ул. Хероја Пинкија број 34, саграђена на катастарској парцели број 4679
КО Вршац, као и право јавне својине
на земљишту под зградом и другим
објектом, земљиште уз зграду и други објекат које је у заједничкој својини са осталим власницима посебних
делова уписаних у Б листу непокретности.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке  
отуђује се, полазећи од тржишне вредности коју
је проценио надлежни порески орган-записник
о процени тржишне вредности број 241-46408-00002/2019-К2В02 од 28.03.2019 године,
умањена за додатних 20%, тако да је почетна
цена непокретности описане у члану 1. Одлуке.  
умањена на 60%,од процењене  по којој цени ће
се наставити са јавним оглашавањем.
Почетна цена непокретности сада   за
стан : под редним бројем  1. износи  229.560,60
динара (словима: двестадвадесетдевет хиљада
петсторинашездесет динара и 60/100), а за стан  
под редним бројем 2. износи  424.653,60 динара
(словима:   четристодвадесетчетири хиљада
шестстотина педесет три динара и 60/100).
Депозит за учешће у поступку јавног
надметања се утврђује у износу од   20 % од
почетне цене за непокретности  у јавној својини  
утврђене у предходном ставу.
Члан 3.
Поступак
отуђења
непокретности  
наведених   у члану 1. ове Одлуке спровешће
Комисија за прибављање, отуђење и   давање
у закуп непокретности у јавној   својини ( у
даљем тексту : „Комисија“)   путем поступка
јавног надметања у следећем саставу:
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1.Андријана Максдимовић- председник
2 Славица Станојковић......... члан
3 Славица Поповић.................. члан
4. Вања Радека ..................... члан
5. Предраг Ђукић ....................члан
Задатак ове Комисије јесте да сачини
нацрт јавног огласа и да спроведе поступак
јавног надметања у складу са Законом о јавној
својини и Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом
и давања у закуп ствари у јавној својини,односно
прибаљања и уступања искоришћавања
других имовинских права,као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда, води записник током поступка и исти
са предлогом Одлуке   о отуђењу достави  
Скупштини   Града Вршца   на разматрање и
усвајање.
Комисија одлучује већином од укупног
броја својих чланова.
Основни
критеријум
за
избор
најповољнијег понуђача је висина   понуђене
купопродајне цене.
Комисија ће о току поступка водити
записник и по окончаном поступку јавног
надметања утврдити испуњеност услова за
отуђење непокретности и предлог Одлуке да се
непокретност из јавне својине отуђи понуђачу
који је понудио највишу купопродајну цену,
доставити Скупштини Града на разматрање и
усвајање.
Поступак јавног надметања спровешће
се и у случају да пристигне најмање једна
благовремена и потпуна пријава на основу које
се подносилац региструје и проглашава купцем,
ако почетну цену по којој се непокретност
отуђује из јавне својине   прихвати као
купопродајну цену, с тим да уколико не
прихвати   купопродајну цену, губи право на
враћање депозита.
Члан 4.
Оглас   о спровођењу поступка јавног
надметања за отуђење непокретности из јавне
својине   Града Вршца, објавиће се у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије.

09.05.2020.

Члан 5.
Одлуку о отуђењу непокретности из чл.
1. ове Одлуке донеће Скупштина Града Вршца.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-37/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

14.

На основу члана 27. став 10. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана  20.  
Закона о основама својинскоправних односа
("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист
СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005
- др. закон) и члана 40. тачка 34.  Статута Града
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број
1/2019), Скупштина Града Вршца, на  седници
одржаној дана 08. маја 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПОКЛОНА–
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 21821/3 КО ВРШАЦ (ГУДУРИЧКО
НАСЕЉЕ, БЛОК БРОЈ 136)
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Члан 1.
Град Вршац   прихвата поклон
непокретности у уделу од идеалних   13/16
катастарске парцеле број 21821/3 КО Вршац,
Кула,   остало вештачки створено неплодно
земљиште, у површини од 5а 14м2, у
грађевинском подручју, у приватној својини  
физичких лица, са уписаном обавезом  плаћања
накнаде за промену намене пољопривредног
земљишта, уписане у Лист непокретности број
7575 КО Вршац.
Прихватање поклона се врши   у
циљу   омогућавања колско-пешачког прилаза
грађевинским парцелама које се граниче са
катастарском парцелом број   21821/3 КО
Вршац, а на којима су изграђени стамбени
објекти намењени породичном становању и
омогућавања приступа   јавној површини и
прикључења на комуналну инфраструктуру
према условима надлежних дистрибутера.
Непокретност из става 1. овог члана
налази се у зони породичног   становања, у
блоку број 136,   обухваћена је   Генералним
планом Вршца   и Генералним урбанистичким  
планом Вршца, излази на  улицу Гудурички пут,
ширине је 3,5м на регулацији, није грађевинска
али је формирана и  користи се као приступни
пут који омогућава суседним парцелама да
буду грађевинске.
Члан 2.
Град Вршац као поклонопримац
прихвата на поклон сувласничке делове
непокретности описане у претходном члану ове
одлуке у уделу од 13/16, ради изградње улице и
то од следећих сувласника као поклонодаваца:
1. Георгиевски Трајанке из Вршца, Гудурички пут број 40, удео од 1/16,
2. Динић Слободана из Вршца, Подвршанска број 138, удео од 2/16,
3. Дрндарски Миливоја из Вршца, Југ
Богдана 96, удео од 2/16,
4. Николић Татјане из Вршца, Романијска 11, удео од 1/16,
5. Попов Петра из Земуна, Десе Лежајић
2, удео од 1/16,
6. Радак Зорице из Вршца, Радакова
број 40, удео од 2/16,
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7. Рудић Младена из Вршца, Јована Стерије Поповића број 19, удео од 1/16,
8. Рудић Горице из Вршца, Стеријина
19, удео од 1/16,
9. Чонић Милоша из Вршца, Омладински трг 13, удео од 1/16 и
10. Чонић Драгане из Вршца, Омладински трг 13, удео од 1/16.
Члан 3.
На основу ове одлуке уговоре о поклону
у име Града Вршца закључиће градоначелник
Града Вршца, по претходно прибављеном
мишљењу Градског правобранилаштва Града
Вршца.
Члан 4.
Све евентуалне трошкове   везане за
закључење и реализацију   одговарајућих
уговора о поклону из претходног члана ове
одлуке, пореске обавезе и упис права јавне
својине у корист Града Вршца   сносиће Град
Вршац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу  осмог дна од
дана објављивња у „Службеном листу Града
Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-38/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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09.05.2020.

IV
Ово Решење биће објављено
«Службеном листу Града Вршца».

		
На основу члана 40. тачка 13. Статута
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“,
бр.1/2019) и члана 12. Одлуке о оснивању
Народног позоришта "Стерија" у Вршцу ("Сл.
лист Општине Вршац", бр. 3/2003, 320/07,
3/2011, 16/2015 и „Службени лист Града Вршца,
бр. 14/2016 и 1/2017), Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној 08. маја 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА "СТЕРИЈА" У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о о
именовању председника и чланова Управног
и Надзорног одбора Народног позоришта
"Стерија" у   Вршцу бр.02-075/2016-II-01
(«Службени лист Града Вршца», бр.10/2016)
и 02-83/2017-II-01 («Службени лист Града
Вршца», бр.17/2017).
II
Бориславу Крљићу, престаје функција
члана Управног одбора Народног позоришта
"Стерија" у  Вршцу.
Дарко Радак, запослен у Народном
позоришту, именује се за члана Управног одбора
Народног позоришта "Стерија" у  Вршцу.
		
III
У осталом делу Решење о именовању
председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Народног позоришта "Стерија" у  
Вршцу,  бр.02-075/2016-II-01 («Службени лист
Града Вршца», бр.10/2016) и 02-83/2017-II-01
(«Службени лист Града Вршца», бр.17/2017),
остаје непромењено.

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-19/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

16.

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон
и 101/2016 – др. закон и 47/2018),   члана 40
став 1. тачка Статута Града Вршца ( „Службени
лист Града Вршца“, бр. 1/2019), и члана 8. и 10.
Одлуке о оснивању Градског музеја у Вршцу
("Сл. лист Општине Вршац",   бр. 10/1991,
2/1992, 4/1997, 6/2000, 8/2001,3/2011 и 14/2016),
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној  
08. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ
МУЗЕЈА ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланова Управног
и Надзорног одбора   Градског музеја Вршац
бр. 02-081/2016-II-01 од 07.07.2016.године, бр.
02-084/2016-II-01 од   11.10.2017.године и 02-
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58/2019-II-01 од 02.09.2019.године.
II
Љиљани
Бакић,
преставнику
запослених, престаје функција члана Управног
одбора  Градског музеја Вршац, због одласка у
пензију.
Невена
Рабреновић,
дипломирани
етнолог,  именује се за члана Управног одбора  
Градског музеја Вршац, као представник
запослених.
III
У осталом делу Решење о именовању
председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Градског музеја Вршац, бр. 02-081/2016II-01 од 07.07.2016.године, бр. 02-084/2016-II01 од   11.10.2017.године и бр.02-58/2019-II-01
од 02.09.2019.године, остаје непромењено.
IV
Ово Решење биће објављено
"Службеном листу Града Вршца".

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-20/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

17.

На основу члана 229. став 2 Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС”,
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон,
5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019),  члана 40.
став 1. тачка 10. Статута Града Вршца („Сл.
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лист Града Вршца“, бр. 1/2019), и члана 25.a
Одлуке о организовању Привредног друштва
„Технолошки парк“ ДОО Вршац („Сл. лист
Општине Вршац“, бр. 12/2012 и 3/2015 и „Сл.
лист Града Вршца“, бр.15/2016),   Скупштина
Града Вршца, на седници одржаној   дана 08.
маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И
РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА
ГРАДА ВРШЦА „ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“
ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању   Надзорног одбора   Привредног
друштва за економски развој пројеката о
некретнинама Града Вршца „Tехнолошки парк“
Вршац, број: 02-15/2016-II-01 од 03.11.2016.
године.
II
Александару Стојаковићу, престаје
функција председника Надзорног одбора  
Привредног друштва за економски развој
пројеката о некретнинама Града Вршца
„Tехнолошки парк“ Вршац.
Срђан Нишић, дипломирани правник,
именује се за председника Надзорног одбора  
Привредног друштва за економски развој
пројеката о некретнинама Града Вршца
„Tехнолошки парк“ Вршац.
III
У осталом делу Решење о именовању  
Надзорног одбора   Привредног друштва за
економски развој пројеката о некретнинама
Града Вршца „Tехнолошки парк“ Вршац, број
02-15/2016-II-01 од 03.11.2016. године, остаје
непромењено.
IV
Ово Решење биће објављено
"Службеном листу Града Вршца".

у
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и Графики дизајн;
6. Сенка Ђорђевић, мастер инжењер за
дизајн текстила и одеће ;
7. Драган Спасић, Факултет примењених уметности Београд.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-21/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

09.05.2020.

II
               Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља служба "Културног
центра  Вршац" У Вршцу.
III
                Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о образовању Комисије за доделу
Награде »Паја Јовановић«, бр. 02-51/2012-II-01
од 25.06.2012. године.

18.

На основу члана 40. став 1. тачка 48.
Статута Града Вршца (¨Сл.лист Града Вршца¨,
бр. 1/20019) и члана 4. став 2. Одлуке о Награди
«Паја Јовановић» (¨Сл.лист општине Вршац¨,
бр. 7/81 и  2/95), Скупштина Града Вршца, на
седници одржаној 08. маја 2020. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДЕ »ПАЈА ЈОВАНОВИЋ«
I
            Овим Решењем образује се Комисија за
доделу Награде »Паја Јовановић«.
У Комисију за доделу Награде »Паја
Јовановић«, на мандат од 2 године,  именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. Видосава Мојсин Раушки, ликовни
педагог.
ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. Томислав Сухецки, ликовни педагод;
3. Филип Дачевац, ликовни уметник;
4. Даница Ступар, мастер ликовни уметник;
5. Душанка Глумац, Београдска пословна школа ИТ Акадамија, одсек Принт

IV
Ово Решење биће објављено
¨Службеном листу Града Вршца¨.

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-22/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

19.

На основу члана 124. став 2. Закона о
здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр.
25/2019),  члана 1.  став 2. Одлуке о оснивању
Апотеке Вршац  („Сл. Лист Општине Вршац“,
бр. 2/2007) и члана 40. тачка 11. Статута Града
Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр.
1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници
одржаној дана 08. маја 2020. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА АПОТЕКЕ ВРШАЦ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Статута Апотеке Вршац, број   127/
I-01, коју је донео Управни одбор Апотеке на
седници одржаној 01.04.2020 године.
II
Ово Решење   ће бити   објављено у
„Службеном листу Града Вршца“.

ЦЕНЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
I
Даје се сагласност на Методологију
за одређивање цене радова на одржавању
атмосферске канализације, број 01-6-6/20202, који је донео Надзорни одбор ЈКП Други
октобар Вршац на седници одржаној 19.03.2020.
године
II
Ово Решење   ће бити   објављено у
„Службеном листу Града Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-23/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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Број:02-24/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум:08.05.2020. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

21.

20.

На основу члана 69. став 1. тачка 9)  
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 15/2016), члана 3. став 5 Одлуке о одвођењу
и пречишћавању отпадних и атмосферских
вода   („Службени лист Града Вршца“, бр.
3/2020),   и члана 40. тачка 43. Статута Града
Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр.
1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници
одржаној дана 08. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ

На основу члана 69. став 1. тачка 9)  
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 15/2016), члана 3. став 5 Одлуке о одвођењу
и пречишћавању отпадних и атмосферских
вода   („Службени лист Града Вршца“, бр.
3/2020),   и члана 40. тачка 43. Статута Града
Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр.
1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници
одржаној дана 08. маја 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
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09.05.2020.

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима (,,Службени гласник РС”, бр.
15/2016), чл. 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП
Други – Октобар Вршац бр. 01-6-30/2018-6 од
19.12.2018. године и члана 27. Пословника о
раду,
као и на основу члана 3. став 5. Одлуке
19.03.2020. године
о одвођењу и пречишћавању отпадних и
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, бр. 15/2016),
вода Скупштине Града Вршца
II 10. Статута ЈКП Другиатмосферских
чл. 49. став 1. тачка
– Октобар Вршац бр. 01-6-30/2018-6 од
(„Службени лист Града Вршца“, бр. 3/2020),
Ово Решење  
бити  
у о раду, као и на основу члана 3. став 5. Одлуке
19.12.2018.
године ће
и члана
27.објављено
Пословника
Надзорни одбор је на седници одржаној
„Службеном
листу
Града
Вршца“.
о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода Скупштине Града Вршца
19.03.2020. године донео следећу:
I
ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР
ВРШАЦ
Даје се сагласност
НАДЗОРНИ
ОДБОР на Ценовник радова
на Број:
одржавању
атмосферске
канализације, број
01-6-6/2020-2
01-6-6/2020-3,
који је донео
Датум: 19.03.2020.
годинеНадзорни одбор
ЈКП
Вршац на седници одржаној
В Други
р ш а октобар
ц

(„Службени лист Града Вршца“, бр. 3/2020), Надзорни одбор је на седници одржаној
19.03.2020. године донео следећу:

МЕТОДОЛОГИЈУ
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ РАДОВА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МЕТОДОЛОГИЈУ
НА ОДРЖАВАЊУ
АТМОСФЕРСКЕ
  Аутономна
Покрајина Војводина
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
ЦЕНЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ
АТМОСФЕРСКЕ
ГРАД ВРШАЦ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
Члан 1.
Број:02-25/2020-II-01
ПРЕДСЕДНИК
УТВРЂУЈУ СЕ елементи за обрачун и
Датум:08.05.2020.
године
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
начин
одређивања
цене
радовананаодржавању
одржавању
УТВРЂУЈУ СЕ елементи за обрачун и начин
одређивања
цене
радова
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
атмосферске канализације:
атмосферске канализације:
а)
Ред.
Радна снага
Цена
Јед.мере
бр.
1. НК радник
548.40 дин
час
2. ПК радник
694.80 дин
час
3. ВК радник
804.26 дин
час
4. ВКВ радник
969.16 дин
час
Цене су исказане без ПДВ-а.
б)
Ред.
Радне машине
бр.
1. Багер-пнеуматик
2. Багер-гусеничар
3. Комбинирка
4. Утоваривач
5. Мали багер скип
6. Камион за превоз радника
7. Камион за превоз материјала
8. Трактор
9. Компресор
10 Потапајућа пумпа
11 Машина за сечење асфалта
12 Вибо плоча до 100 кг
Цене су исказане без ПДВ-а.
Члан 2.

Цена

Јед.мере

4.762,16 дин
3.957,86 дин
3.857,22 дин
4.700,00 дин
3.180,51 дин
2.406,61 дин
3.615,07 дин
1.917,85 дин
2.829,39 дин
600.00 дин
480.00 дин
1.200,00 дин

час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
час
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Члан 2.
Цену нестандардних услуга радова на
одржавању
атмосферске
канализације
предузеће ће формирати на основу утврђених
елемената из члана 1. ове методологије у
зависности од потреба рада радних машина и
радне снаге за одређену услугу.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужују се Сектор
одржавања инфраструктуре, возила и објеката,
Сектор Финансија и Сектор комерцијалних
послова.
Образложење
На основу члана 49. став 1. тачка 10.
Статута ЈКП Други – октобар Вршац, Надзорни
одбор Предузећа доноси тарифу (одлуку о
ценама, тарифни систем и др.).
Елементи за обрачун и начин утврђивања
радова на одржавању атмосферске канализације
односе се на рад радне механизације и рад
запослених на иззвршењу ових радова.
Цена рада радних машина дата је по једном
радном сату машине. Пре свега то су цене
које се примењују за рад разних инвеститора
за које ЈКП Други - Октобар Вршац изводи
грађевинске радове.
Цене рада радних машина формиране су
након дуже анализе. Рад и учинци су праћени
током вишегодишњег рада на изради фекалне
канализације и израде водоводне инсталације
у Вршцу. Поред учинака праћени су трошкови
рада машина, као што су потрошња горива,
мазива, поправке и замене делова, а на основу
сервисне документације која се уредно води у
Предузећу.
Поред наведене документације за
анализу цене коришћена је и књиговодствена
документација за сваку машину која прати
наведене параметре. Полазни параметри су
набавна вредност машине, амортизација и
потрошња горива и мазива.
Такође, праћено је и анализирано
тржиште. Прибављене су цене других јавних
предузећа као и других правних лица које се
баве овом делатношћу, па је вршено поређење
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са тим ценама.
Након сагледавања свих наведених
фактора који су битни, формиране су цене сата
за рад радних машина.
Цена рада запослених на одржавању
атмосферске канализације добијена је на
основу трошкова рада тих запослених које је
анализарала књиговодствена служба.
Очекује се да ће предложени елементи
за обрачун и начин утврђивања цене радова на
одржавању атмосферске канализације имати
позитиван финансијски ефекат на пословање
Предузећа, а омогућиће формирање цена
нестандардних услуга које ће предузеће
утврдити у сваком конкретном случају.
Имајући у виду напред наведено, донета
је Одлука као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број:01-06-06/2020-03
ПРЕДСЕДНИК
Датум:19.03.2020. године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Вршац
Игор Кнежевић, с.р.

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима (,,Службени гласник РС”, бр.
15/2016), чл. 49. став 1. тачка 10. Статута ЈКП
Други – Октобар Вршац бр. 01-6-30/2018-6 од
19.12.2018. године, члана 27. Пословника о
раду, као и на основу члана 3. став 5. Одлуке
о одвођењу и пречишћавању отпадних и
атмосферских вода Скупштине Града Вршца
(„Службени лист Града Вршца“, бр. 3/2020)  
Надзорни одбор је на седници одржаној
19.03.2020. године донео следећи:

ЦЕНОВНИК
РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

(„Службени лист Града Вршца“, бр. 3/2020) Надзорни одбор је на седници одржаној
19.03.2020. године донео следећи:
406		

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 6/2020		
ЦЕНОВНИК
РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

09.05.2020.

Члан 1.
Члан 1.
УСВАЈА СЕ ценовник радова на
УСВАЈАатмосферске
СЕ ценовникканализације:
радова на одржавању атмосферске канализације:
одржавању
Ред. бр.

Опис радова

Цена

1.

Измуљавање отворених канала багером са
утоваром муља у камион и одвозом на
депонију

589,24 дин.

2.

Измуљавање отворених канала багером без
одвоза муља

389,24 дин.

3.

Ручно чишћење уличних канала са
подизањем постојећих решетки, чишћење
канала и поново враћање решетки

4.

Ручно чишћење уличних канала са
подизањем постојећих АБ плоча и враћање
истих

5.

Замена дотрајалих решетки на уличним
каналима (демонтажа постојеће, набавка и
монтажа нових решетки) Металних: разних
димензија

538,95 дин.

538,95 дин.
250,00 дин.

Јединица мере
м3

м3

час
час

килограм

час

6.

Ручно чишћење пропуста испод коловоза са
утоваром и одвозом муља и наноса на
депонију

7.

Чишћење ,, Гајгер“ сливника у
саобраћајницама (ручно подизање и
чишћење истих) са утоваром и одвозом
муља и наноса

8.

Рад механизације ,,ВОМЕ“ на чишћењу
атмосферске канализације

9.

Ручно сечење- крчење шибља поред
отвореног канала

100,00 дин.

м2

10.

Вађење пањева багером

500,00 дин.

комад

11.

Санација бет. ослонаца решетке и замена
свих прелазних плоча

3.000,00 дин.

комад

12.

Ручни ископ земље III категорије са
утоваром одвозом исте на градску депонију

Цене су исказане без ПДВ-а.

538,95 дин.

538,95 дин.

6.000,00 дин.

850,00 дин.

час

час

м3

Члан 2.

Цене нестандардних услуга радова на одржавању атмосферске канализације које нису
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Члан 2.
Цене нестандардних услуга радова на
одржавању атмосферске канализације које
нису наведене у члану 1. ценовника предузеће
ће формирати на основу утврђених елемената
из методологије за одређивање цене радова
на одржавању атмосферске канализације, у
зависности од потреба радне снаге и радних
машина за одређену услугу.
Методологија за одређивање цене радова
на одржавању атмосферске канализације чини
саставни део овог ценовника.

конкретном случају, предузеће је утврдило
методологију, односно елементе за обрачун
и начин утврђивања услуга одржавања
атмосферске канализације како би у зависности
од тражене услуге могло да формира цену.
Очекује се да ће предложени ценовник
радова на одржавању атмосферске канализације
имати позитиван финансијски ефекат на
пословање Предузећа.
Имајући у виду напред наведено, донет
је ценовник као у диспозитиву.

Члан 3.
Ценовник радова на одржавању
атмосферске канализације ступа на снагу даном
доношења, а примењује се након добијања
сагласности Скупштине Града Вршца.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 4.
За извршење ове одлуке задужују се
Сектор одржавања инфраструктуре, возила
и објеката, Сектор Финансија и Сектор
комерцијалних послова.
Образложење
На основу члана 49. став 1. тачка 10.
Статута ЈКП Други – октобар Вршац, Надзорни
одбор Предузећа доноси тарифу (одлуку о
ценама, тарифни систем и др.).
Чланом 3. став 5. Одлуке о одвођењу и
пречишћавању отпадних и атмосферских вода
Скупштине Града Вршца („Службени лист
Града Вршца“, бр. 3/2020) прописано је да
ценовник радова на одржавању атмосферске
канализације доноси предузеће а на исти
сагласност даје Скупштина Града Вршца.
Приликом
формирања
ценовника,
предузеће је пратило и анализирало стање на
тржишту. Прибављене су цене других јавних
предузећа, као и других правних лица које се
баве овом делатношћу, вршено је поређење са
тим ценама, извршена упоредна анализа и у
складу са тим формирана цена услуге.
Како постоје одређене нестандардне
услуге одржавања атмосферске канализације
чију цену предузеће мора да формира у сваком

Број:01-06-06/2020-03
ПРЕДСЕДНИК
Датум:19.03.2020. године НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Вршац
Игор Кнежевић, с.р.
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