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Овај Споразум о сарадњи и уступању послова из надлежности јединица локалне 

самоуправе у вези са управљањем и одржавањем постројења за пречишћавање отпадних 

вода Брус и постројења за пречишћавање отпадних вода Блаце (у даљем тесту: 

„Споразум“) закључен је у Крушевцу, 03 марта 2021. године, између следећих 

уговорних страна: 

 

(1) ГРАДА КРУШЕВЦА, са седиштем у улици Газиместанска бр. 1, 37000 

Крушевац, који овде заступа градоначелница Јасмина Палуровић (у даљем 

тексту: „Град Крушевац“), 

 

(2) ОПШТИНЕ БРУС, са седиштем у улици Краља Петра I бр. 120, 37220 Брус, 

коју овде заступа Валентина Милосављевић, у својству председнице 

општине (у даљем тексту: „Општина Брус“ 

 

(3) ОПШТИНЕ БЛАЦЕ, са седиштем у улици Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце, 

коју овде заступа Иван Бургић, у својству председника општине (у даљем 

тексту: „Општина Блаце“). 

 

За сврху овог Споразума, Град Крушевац, Општина Брус и Општина Блаце ће се у 

даљем тексту заједнички означавати као „Уговорне стране“, а појединачно као 

„Уговорна страна“. 

 

 

ПРЕАМБУЛА: 

 

(A) Закон о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС – Међународни уговори“, бр. 70/2007), у члану 10, став 1, даје право 

локалним самоуправама да, у вршењу својих дужности, између осталог, 

сарађују са другим локалним самоуправама у циљу остварења задатака од 

заједничког интереса. 

 

(B) Чланом 88 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) (у даљем тексту: „Закон 

о локалној самоуправи“) предвиђена је могућност да јединица локалне 

самоуправе, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге 

организације чији је оснивач, остварују сарадњу и удружују се са другим 

јединицама локалне самоуправе и њеним органима и службама у областима 

од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати 

средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге 

организације и установе, у складу са законом и статутом. Додатно, сарадња 

јединица локалне самоуправе подразумева и уступање обављања појединих 

послова из оквира изворних надлежности другој јединици локалне 

самоуправе или предузећу чији је она оснивач, при чему члан 20 предметног 

закона под изворном надлежношћу јединица локалне самоуправе предвиђа 

и уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности. 

 

(C) У складу са чланом 2, став 3 Закона о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018) (у даљем тексту: „Закон о 

комуналним делатностима“), пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода је комунална делатност. 
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(D) Као један од главних циљева прокламованих чланом 2 Закона о регионалном 

развоју („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 – др. закон) јесте и 

подстицање, између осталог, међуопштинске и међурегионалне сарадње у 

питањима од заједничког интереса, а за шта су предметним законом 

предвиђени и подстицаји за јединице локалне самоуправе. 

 

(E) Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006 … 

95/2018 – др. закон) превиђа могућност да две или више јединица локалне 

самоуправе могу споразумно пренети овлашћење за утврђивање, наплату и 

контролу јавних/изворних прихода на једну од јединица локалне самоуправе 

(члан 63, а у вези са чланом 60 и чланом 6 предметног закона). 

 

(F) Законом о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) (у даљем тексту: „Закон 

о јавној својини“), предвиђена је могућност, између осталог, да јединица 

локалне самоуправе, као законски носилац права јавне својине, пренесе 

право коришћења на предметима у јавној својини на установе и јавне 

агенције и друге организације, изузев јавних предузећа и друштава капитала, 

чији је оснивач (члан 14, став 3 предметног закона). 

 

(G) У вези са прикупљањем, одвођењем и пречишћавањем отпадних вода у 

агломерацијама Брус и Блаце а у склопу пројекта ЕУ ППФ (EU Project 

Preparation Facility – Подршка ЕУ у припреми пројеката), који је 

финансиран од стране Европске уније у оквиру Инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА) и који је одобрен од стране надлежних 

министарстава Владе Републике Србије, припремљене су: 

(i) Студије оправданости; 

(ii) Студије процене утицаја на животну средину; 

(iii) Техничка документација; 

(iv) Тендерска документација за изградњу постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Општини Брус (у даљем тексту: „ППОВ Брус“) 

(v) Тендерска документација за реконструкцију и изградњу дела 

система за прикупљање и одвођење отпадних вода на територији 

Општине Брус, 

(vi) Тендерска документација за изградњу постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Општини Блаце (у даљем тексту: „ППОВ Блаце“, 

а заједно са ППОВ Брус означено као „ППОВ“); 

(vii) Тендерска документација за реконструкцију и изградњу дела 

система за прикупљање и одвођење отпадних вода на територији 

Општине Блаце. 

 

(H) Као услов за реализацију одобрене бесповратне помоћи из претприступних 

фондова Европске уније, односно као услов да Министарство финансија 

Републике Србије (Сектор за уговарање и финансирање програма из 

средстава Европске уније) распише позив за јавно надметање по основу горе 

наведене тендерске документације, Делегација Европске уније у Републици 

Србији је условила да Општина Брус и Општина Блаце усагласе и потпишу 

документ(е) којим се обавезују да ће обезбедити дугорочно управљање и 

одржавање рада њихових будућих ППОВ. 
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(I) Дана 6. фебруара 2019. године, потписан је Меморандум о разумевању о 

заштити и одрживом коришћењу језера Ћелије између Града Крушевца, 

Општине Брус, Општине Блаце и Општине Александровац којим је 

усаглашено да ће они заједнички радити на успостављању институционално-

правног оквира везаног за: 

(i) Прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода које 

гравитирају језеру Ћелије; 

(ii) Обезбеђење одрживог управљања квалитетом вода у језеру Ћелије.  

 

(J) Дана 27. јула 2019. године, Уговорне стране су потписале Писмо о намерама 

о успостављању међуопштинске сарадње у комуналној делатности 

сакупљања и пречишћавања отпадних вода у граду Крушевцу и општинама 

Брус и Блаце, којим су, између осталог, предвидели да ће се 

институционални оквир за међуопштинску сарадњу утврдити споразумом о 

међуопштинској сарадњи у области сакупљања и пречишћавања отпадних 

вода, којим ће се усагласити обим и начин обављања комуналне делатности, 

управљање основним средствима за обављање делатности, начином 

финансирања, приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, 

поступак иступања односно одустајања од споразума, права и обавезе 

запослених као и друга важна питања. 

 

(K) Као стручни основ за потписивање овог Споразума користила се анализа 

економски оправданих и правно прихватљивих модела за успостављање 

будуће регионалне сарадње у области пречишћавања отпадних вода, која је 

урађена у оквиру ЕУ ППФ6 пројекта „Институционални пројекат КББ 

(Крушевац, Брус и Блаце)“ (у даљем тексту: „КББ Пројекат“) који је 

финансиран од стране Европске уније и одобрен од стране Министарства за 

европске интеграције Републике Србије и Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије. 

 

(L) Уз уважавање кључних институционалних, правних, техничких и 

економско-финансијских критеријума, КББ Пројекат је показао да 

оптималан модел будуће регионалне сарадње подразумева да се Општина 

Брус и Општина Блаце усагласе са Градом Крушевцем, који на својој 

територији већ приводи крају изградњу и стављање у рад сопственог 

постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: „ППОВ 

Крушевац“), да Град Крушевац, посредством свог Јавног комуналног 

предузећа „Водовод - Крушевац" (у даљем тексту: „ЈКП „Водовод - 

Крушевац““) обавља комуналне делатности пречишћавања отпадних вода 

и на ППОВ Брус и ППОВ Блаце.  

 

(M) У циљу потписивања овог Споразума,  

 

(i) Скупштина Града Крушевца је, дана 20.03.2020. године, а у складу 

са чланом 22 Статута Града Крушевца, усвојила одлуку о 

прихватању сарадње и о преузимању послова из надлежности 

Општине Брус и Општине Блаце, број 352-130/2020, у вези са 

управљањем њиховим постројењима за пречишћавање отпадних 
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вода, а све под условима и на начин како је утврђено овим 

Споразумом , 

 

(ii) Скупштина Општине Брус је, дана 12. фебруара 2020. године, а у 

складу са чланом 40 Статута Општине Брус, усвојила Решење о 

прихватању сарадње и уступању послова из надлежности Општине 

Брус бр. 352-5/2020-I, у вези са управљањем постројењем за 

пречишћавање отпадних вода, а све под условима и на начин како је 

утврђено овим Споразумом,  

(iii) Скупштина Општине Блаце је, дана 09.02.2020. усвојила текст 

Споразума, Одлука број I-352-308/20. 

, а у складу са чланом 34 Статута Општине Блаце, усвојила одлуку 

о прихватању сарадње и уступању послова из надлежности 

Општине Блаце у вези са управљањем постројењем за 

пречишћавање отпадних вода, а све под условима и на начин како је 

утврђено овим Споразумом, 

 

чиме су се створили институционално-правни услови за закључење овог 

Споразума. 

 

 

 

Имајући у виду горе наведено, Уговорне стране су се овим сагласиле како следи: 

 

1. СВРХА И ЦИЉ СПОРАЗУМА 

 

1.1. У складу са Законом о локалној самоуправи, овим Споразумом се дефинише 

како ће Општина Брус и Општина Блаце уступити обављање послова из 

оквира својих изворних надлежности и то: комуналне делатности 

пречишћавања отпадних вода, Граду Крушевцу, односно његовом ЈКП 

„Водовод - Крушевац“. 

 

1.2. Уговорне стране овим Споразумом дефинишу и основне принципе и услове 

међусобне сарадње по питању даље регионализације управљања и одржавања 

будућих ППОВ у сливу језера Ћелије, када се за то стекну законски и други 

услови. Овај Споразум ће представљати основ за припрему и закључење 

појединачних уговора о пружању услуга управљања и одржавања ППОВ (у 

даљем тексту: „Уговор о управљању и одржавању“), који ће након 

потписивања овог Споразума бити закључени између: 

 

(i) ЈКП „Водовод-Крушевац“ у својству пружаоца услуге,  

(ii) Јавног комуналног предузећа „Расина“, Брус (у даљем тексту: „ЈКП 

„Расина-Брус““) и Јавног комуналног предузећа „Блаце“, Блаце (у 

даљем тексту: „ЈКП „Блаце““), оба у својству наручиоца услуге. 

 

при чему Уговорне стране овим остављају могућност да, уколико се укаже 

потреба за тим, и оне буду потписници претходно наведених уговора у 

својству оснивача горенаведених комуналних предузећа.  
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1.3. Ради избегавања сваке сумње, Уговорне стране овде сагласно потврђују да се 

овај Споразум искључиво односи на комуналну делатност пречишћавања 

отпадних вода у агломерацијама Брус и Блаце и, следствено томе, на 

управљање и одржавање њихових ППОВ, док ће евентуално уступање услуга 

за управљање и одржавање других постројења за пречишћавање отпадних 

вода у општинама Брус и Блаце бити предмет посебних договора Уговорних 

страна, уколико се за истим укаже и стварна потреба. 

 

1.4. Уговорне стране су сагласне и овим потврђују да ће, у циљу даље сарадње 

која је дефинисана овим Споразумом и будућим Уговорима о управљању и 

одржавању, када се за то стекну правни, технички и економски услови 

размотрити могућност успостављања целовитог и јединственог регионалног 

управљања системима за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 

вода на подручјима локалних заједница које покривају Уговорне стране. 

 

1.5. Ради избегавања сваке сумње,  

(i) испуњење обавезе Града Крушевца из овог Споразума према Општини 

Брус не може се условљавати испуњењем обавеза Општине Блаце 

према Граду Крушевцу нити се испуњење обавеза Града Крушевца 

према Општини Блаце може условљавати испуњењем обавеза 

Општине Брус према Граду Крушевцу; 

(ii) испуњење обавезе Општине Брус из овог Споразума према Граду 

Крушевцу не може се условљавати испуњењем обавеза Општине Блаце 

према Граду Крушевцу; и 

(iii) испуњење обавезе Општине Блаце из овог Споразума према Граду 

Крушевцу не може се условљавати испуњењем обавеза Општине Брус 

према Граду Крушевцу. 

 

 

2. ЛОКАЦИЈА И ПРИСТУП ППОВ 

 

2.1. Услуге пречишћавања отпадних вода ће се обављати на локацији:  

(i) ППОВ Брус у складу са прилогом 1 и прилогом 2 овог Споразума; 

(ii) ППОВ Блаце у складу са прилогом 3 и прилогом 4 овог Споразума.  

2.2. Општина Брус и Општина Блаце овим заједнички гарантују Граду Крушевцу 

да ће запослена лица у ЈКП „Водовод - Крушевац", као и лица које ЈКП 

„Водовод - Крушевац" ангажује на пословима који се односе на управљање и 

одржавање ППОВ имати слободан и неометан приступ локацијама из члана 

2.1 овог Споразума, у циљу несметаног пружања услуга, а све на начин и под 

условима како то буде уређено појединачним Уговором о управљању и 

одржавању.  

 

 

3. ИЗГРАДЊА И ВЛАСНИШТВО НАД ППОВ 

 

3.1. Појединачним уговорима, које ће Уговорне стране закључити одмах након 

што овај Споразум ступи на снагу, ће се дефинисати начин укључења 

представника ЈКП „Водовод - Крушевац" током изградње, надзора над 

извођењем радова, учешћа у припреми Плана за побољшање финансијских и 

оперативних перформанси (ФОПИП) и процеса примопредаје ППОВ Брус и 



МЕЂУОПШТИНСКИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ И НАЧИНУ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ОПШТИНИ БРУС И ОПШТИНИ БЛАЦЕ 

Страна 7 од 27 

 

ППОВ Блаце, између Општине Брус, односно Општине Блаце и извођача 

радова на изградњи ППОВ. 

 

3.2. Инвестициона вредност и начин финансирања изградње ППОВ Брус и ППОВ 

Блаце су дефинисани Финансијским споразумом за ИПА национални акциони 

програм за 2017. годину. Уговор о изградњи ППОВ ће потписати уговарач – 

извођач радова, који ће се одабрати у складу са одговарајућом процедуром и 

Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, Министарство 

финансија.  

 

3.3. Имовина која се односи на системе сакупљања и пречишћавања отпадних 

вода на територијама Општине Брус и Општине Блаце, укључујући и будуће 

ППОВ ће бити и остати искључиво имовина предметних општина током целог 

периода важења овог Споразума.  

 

3.4. Објекти, опрема и материјали које Општина Брус и Општина Блаце ставе на 

располагање ЈКП „Водовод-Крушевац" у тренутку примопредаје њихових 

ППОВ као и објекти, опрема и материјали који буду обезбеђени из средстава 

наведених општина за потребе будућег рада њихових ППОВ ће бити 

искључиво власништво Општине Брус, односно Општине Блаце и као таква 

ће бити видљиво обележена. У случају престанка Споразума и/или Уговора о 

управљању и одржавању, претходно наведени објекти, опрема и материјали 

ће, у стању које квалитативно одговара стању у којем су преузети, бити 

враћени у посед Општине Брус, односно Општине Блаце. 

 

3.5. Опрема и материјали које ће ЈКП „Водовод - Крушевац" самостално 

користити у циљу инвестиционог одржавања ППОВ Брус и ППОВ Блаце, биће 

набављени од стране ЈКП „Водовод - Крушевац" у име и за рачун Општине 

Брус, односно Општине Блаце (при чему ће општине учинити све правне и 

фактичке радње које је потребно учинити у складу са законима Републике 

Србије, како би се предметне набавке успешно реализовале) и тиме ће 

представљати искључиво имовину Општине Брус, односно Општине Блаце. 

Посебним Уговорима о управљању и одржавању ће се дефинисати начин на 

који ће ЈКП „Водовод-Крушевац" користити део цене наплаћен по основу 

амортизације (како је дефинисано у члану 7 овог Споразума) за инвестиционо 

одржавање ППОВ Брус и ППОВ Блаце. Уговорима о управљању и одржавању 

биће дефинисан начин набавке опреме и материјала за ППОВ Брус и ППОВ 

Блаце, у складу са важећим законима Републике Србије у тренутку 

потписивања наведених Уговора, пре пуштања у рад ППОВ Брус и ППОВ 

Блаце.  

 

3.6. У сврху несметане имплементације пројекта уговарања радова на изградњи и 

надзору над објектима ППОВ, закључно са примопредајом наведених 

објеката, а на иницијативу тела за уговарање или другог надлежног органа, 

биће образована Јединица за имплементацију пројекта (у даљем тексту: 

„ЈИП“). Надлежности ЈИП обухватају мониторинг поступка уговарања и 

извршавања уговорених обавеза, комуникацију са надлежним органима и 

свим заинтересованим странама као и стручну помоћ у техничком и 

оперативном смислу. ЈИП ће у свом саставу имати представнике Уговорних 
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страна и/или јавних комуналних предузећа чији су оснивачи, као и надлежних 

републичких органа.  

  

 

4. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ УПРАВЉАЊА РАДОМ ППОВ 

 

4.1. Овај Споразум је састављен, на њега се примењује и тумачи се у складу са 

важећим законима Републике Србије. 

 

4.2. Уговорне стране су сагласне да, на основу овог Споразума и Уговора о 

управљању и одржавању, и на основу посебних одлука надлежних органа 

Општине Брус и Општине Блае, ЈКП „Водовод - Крушевац" има статус 

носиоца права коришћења ППОВ, на начин како је то предвиђено чланом 14 

став 3 Закона о јавној својини, Претходно наведено подразумева да ће ЈКП 

„Водовод - Крушевац" деловати као пружалац услуге управљања радом 

ППОВ, у име и за рачун ЈКП „Расина - Брус" и ЈКП „Блаце“, те да Општина 

Брус и Општина Блаце овим уступају ЈКП „Водовод - Крушевац" услуге 

управљања њиховим будућим, новоизграђеним ППОВ. У складу с тим, ни 

ЈКП „Водовод - Крушевац", као пружалац услуге и оператер ППОВ, нити било 

које запослено лице или подуговарач којег ангажује ЈКП „Водовод - 

Крушевац", неће се сматрати да има било који други правни статус, осим 

статуса пружаоца услуге и оператера ППОВ и то у границама овлашћења која 

су дефинисана овим Споразумом и уговорима о управљању и одржавању. 

 

4.3. Имајући у виду да су Уговорне стране искључиви оснивачи предметних 

јавних комуналних предузећа (ЈКП „Водовод - Крушевац", ЈКП „Расина - 

Брус" и ЈКП „Блаце“), свугде у овом Споразуму где се утврђују обавезе 

предметних јавних комуналних предузећа да нешто учине или се уздрже од 

чињења, сматраће се да ће Уговорна страна која је оснивач тог јавног 

комуналног предузећа учинити све што је у њеној надлежности да јавно 

комунално предузеће, чији је она оснивач, испуни предметну обавезу која је 

овим Споразумом установљена.  

 

4.4. Општина Брус и Општина Блаце ће, свака појединачно, ставити на 

располагање Граду Крушевцу, односно ЈКП „Водовод - Крушевац", све 

податке, планове, политике, процедуре, извештаје и друга акта неопходна за 

успешну реализацију услуга дефинисаних овим Споразумом, као и будућим 

Уговорима о управљању и одржавању. 

 

4.5. Уговорне стране су сагласне да су Општина Брус и Општина Блаце одговорне 

да сви објекти, опрема и материјали које ће користити ЈКП „Водовод-

Крушевац" у циљу обављања комуналне делатности која је предмет овог 

Споразума буду такви да у потпуности задовољавају критеријуме који су 

прописани законима Републике Србије. 

  

4.6. Град Крушевац ће учинити све што је у његовој надлежности да ЈКП „Водовод 

- Крушевац", у сваком тренутку током важења овог Споразума, услуге 

управљања и одржавања ППОВ врши у потпуности у складу са законима 

Републике Србије, те да ће благовремено прибавити и примењивати све 

потребне лиценце за обављање послова пречишћавања отпадних вода у циљу 
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пружања услуга које су предмет овог Споразума као и појединачних Уговора 

о управљању и одржавању.  

 

 

5. РАДНА ГРУПА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СПОРАЗУМА 

 

5.1. Како би се омогућило доношење одлука у решавању проблема који се могу 

појавити током реализације овог Споразума, Уговорне стране су сагласне да 

формирају посебно тело – радну групу (у даљем тексту: „Радна група“). 

 

5.2. Благовремено, а у сваком случају у року од 15 (петнаест) календарских дана 

од дана ступања на снагу овог Споразума, Уговорне стране ће, на предлог 

својих већа локаланих самоуправа формирати Радну групу, која ће 

координирати активности на реализацији Споразума у односу на права и 

обавезе сваке од Уговорних страна, а која су утврђена овим Споразумом.  

 

5.3. Свака Уговорна страна ће именовати два стална представника и по два 

заменика у Радну групу и то једног као представника Општине/Града и другог 

као представника надлежног јавног комуналног предузећа.  

 

5.4. Свака Уговорна страна може заменити своје представнике упућивањем 

писаног дописа осталим Уговорним странама минимално 10 (десет) дана 

унапред. Радном групом ће председавати представник једне од Уговорних 

страна, уз обавезну ротацију истих на сваких 6 (шест) месеци. Први 

председавајући Радне групе ће бити један од представника Града Крушевца, 

затим представник Општине Брус, па представник Општине Блаце. Уговорне 

стране могу накнадно, уз једногласну сагласност, другачије уредити питање 

председавања Радном групом, места одржавања састанака Радне групе као и 

временског рока за ротацију председавајућег.  

 

5.5. Радна група ће се састајати најмање једном месечно или учесталије уколико 

председавајући Радне групе достави правовремене позиве осталим члановима 

Радне групе. Представници у Радној групи се могу састати уз лично 

присуство, путем видео конференције или телеконференцијског позива, на 

начин како тренутно председавајући Радне групе буде одредио. 

 

5.6. Свака Уговорна страна ће сносити сопствене трошкове у вези са учешћем 

својих представника на састанцима Радне групе. 

 

5.7. Уз претходну сагласност осталих чланова Радне групе, сваки представник 

Радне групе, уколико то сматра потребним, може позвати и представнике 

других институција, јавних предузећа, установа, органа, организација, 

професионалних удружења или професионално ангажованих саветника, да 

присуствују састанцима Радне групе у својству посматрача.  

 

5.8. Радна група има надлежности да: 

(i) доноси Пословник о раду;  

(ii) припрема предлог јединствене цене пречишћавања отпадних вода на 

територији Уговорних страна и предлог процента цене који ће се 

уплаћивати на посебне рачуне на име амортизације односно процента 
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који ће се уплаћивати на име инвестиционог одржавања у складу са 

чланом 7.1.5.  

(iii) припрема предлог плана инвестиционог одржавања ППОВ; 

(iv) по захтеву надлежних органа и у сарадњи са другим радним групама 

припрема предлог заједничких планова изградње, одржавања, 

управљања, контроле и мониторинга у областима које се тичу заштите 

животне средине, односно заштите језера Ћалије укључујући припрему 

акционих планова и процену неопходних средстава;  

(v) посредује у свим питањима од значаја за несметан рад ППОВ између 

Уговорних стран и јавних комуналних предузећа чији су оснивачи; 

(vi) припрема нацрт измена и допуна овог Споразума као и нацрт Уговора 

о управљању и одржавању; 

(vii) размотри захтеве других локалних самоуправа за приступање 

Споразуму; 

(viii) предузима друге радње у складу са овим Споразумом и са 

Пословником о раду.  

 

5.9. Радна група усваја предлоге већином гласова укуног броја чланова од којих 

сваки члан има један глас.  Број присутних који чине кворум и гласање у 

случају одсуства чланова или недоласка на састанке биће ближе утврђени 

Пословником о раду. 

 

5.10. Предлози и нацрти које усвоји радна група достављају се надлежним 

органима на одлучивање.  

 

 

6. УСЛУГЕ 

 

Уговорне стране су сагласне да Споразумом дефинишу кључне елементе 

услуга, како је регулисано у наставку овог члана, док ће детаљнији опис 

услуга и услови њиховог пружања бити уређени појединачним Уговорима о 

управљању и одржавању.  

 

6.1. Врста и циљ услуге 

6.1.1. На основу овог Споразума и појединачних Уговора о управљању и 

одржавању, Град Крушевац ће, преко ЈКП „Водовод - Крушевац", пружати 

комуналну услуге пречишћавања отпадних вода, третман и одлагање муља, 

односно управљања и одржавања: 

(i) ППОВ Брус, у име и за рачун Општине Брус; 

(ii) ППОВ Блаце, у име и за рачун Општине Блаце.  

 

6.1.2. Пружање услуге из члана 6.1.1 овог Споразума има за циљ: 

(i) Креирање регионалног управљања објектима за пречишћавање 

отпадних вода и тиме побољшања заштите квалитета вода језера 

Ћелије; 

(ii) Испуњавање услова које локалне заједнице морају испунити у складу 

са ЕУ „Директивом о води за пиће" (98/83/EC) и ЕУ „Директивом о 

пречишћавању комуналних отпадних вода" (91/271/EEC);  

(iii) Постизање економско-финансијске самоодрживости комуналне услуге 

пречишћавања отпадних вода на територији Уговорних страна и 
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унапређење система наплате а све у складу са општеприхваћеним ЕУ 

принципима „потпуног поврата трошкова комуналних услуга" и 

„загађивач плаћа" и „корисник плаћа“; 

(iv) Испуњавање обавеза, смерница и мера предвиђених Стратегијом 

управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године 

(„Сл. гласник РС“, бр. 3/2017);  

(v) Испуњавање мера које су предвиђене прописима из области 

управљања водама и заштите животне средине. 

 

6.2. Услови и рокови за почетак пружања услуге 

 

6.2.1. Уговорне стране су сагласне да ће Град Крушевац, односно ЈКП „Водовод - 

Крушевац", започети са пружањем услуга дефинисаним овим Споразумом и 

појединачним Уговорима о управљању и одржавању тек након потпуног 

испуњења следећих услова: 

(i) Комплетне изградње ППОВ и добијања свих административних 

дозвола и сагласности неопходних за отпочињање са радом;  

(ii) Доставе оверене потврде од стране Општине Брус, односно Општине 

Блаце о примопредаји ППОВ, која примопредаја ће се извршити 

између извођача радова и Сектора за уговарање и финансирање 

програма из средстава Европске уније, као тела за уговарање 

Министарства финансија Републике Србије ,,након истека пробног 

рада у коме ће извођач радова бити у обавези да управља ППОВ и 

изврши сва потребна тестирања свих механизама и делова ППОВ, а све 

у складу са релевантном тендерском документацијом за ППОВ Брус и 

ППОВ Блаце. 

 

6.2.2. Након испуњења услова из члана 6.2.1 овог Споразума, Општина Брус, 

односно Општина Блаце и Град Крушевац ће дефинисати дан преузимања 

пружања услуга (у даљем тексту: „Дан преузимања“) од када ће Град 

Крушевац, односно ЈКП „Водовод - Крушевац" преузети обавезу пружања 

услуга пречишћавања отпадних вода на ППОВ Брус и ППОВ Блаце. 

 

6.2.3. У циљу што ефикаснијег преузимања управљања ППОВ и тиме отпочињања 

извршења услуге, а у складу са овим Споразумом и појединачним Уговорима 

о управљању и одржавању, ЈКП „Водовод - Крушевац" ће на време извршити 

одговарајуће организационе и техничке припреме како би још у току пробног 

рада сваког од ППОВ био у потпуности спреман да, на Дан преузимања, 

преузме управљање сваким ППОВ појединачно, укључујући али се не 

ограничавајући и на ангажовање довољног броја запослених лица 

(укључујући и лица из члана 6.6 Споразума), која ће бити предмет обуке од 

стране одговорног извођача радова и уједно оператера ППОВ у току 

претходно наведеног пробног периода.  

 

6.2.4. Припреме наведену у члану 6.2.3 овог Споразума обухватају и прихватање и 

спровођење техничке помоћи у вези са припремом Програма за унапређење 

финансијских и оперативних перформанси (FOPIP) за јавна комунална 

предузећа, што ће прецизније бити утврђено од стране стручног надзора, а на 

основу уговора о вршењу стручног надзора.  
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6.3. Начин пружања услуге 

 

6.3.1. Уговорне стране су сагласне да ће ЈКП „Водовод - Крушевац" преузети 

управљање и одржавање рада ППОВ Брус и ППОВ Блаце у складу са: 

(i) Техничком документацијом и упутствима о начину управљања ППОВ 

које ће израдити будући извођач радова на ППОВ; 

(ii) Резултатима пробног рада ППОВ Брус и ППОВ Блаце које ће провести 

будући извођач радова; 

(iii) Законима Републике Србије у погледу квалитета ефлуента из ППОВ и 

заштите квалитета вода директних реципијената пречишћених 

отпадних вода укључујући и језеро Ћелије. 

 

6.4. Мерење количина, контрола квалитета отпадних вода и извештавање 

 

6.4.1. Мерење протока отпадних вода које ће се пречишћавати на ППОВ Крушевац, 

ППОВ Брус и ППОВ Блаце ће се одвијати континуално, а подаци о измереном 

тренутном и кумулативном протоку ће се аутоматски бележити коришћењем 

надзорно-управљачког (тзв. SCADA) система којим ће управљати ЈКП 

„Водовод - Крушевац". 

 

6.4.2. Основ за фактурисање извршене услуге пречишћавања отпадних вода 

представља количина отпадних вода измерена од стране ЈКП „Водовод - 

Крушевац" на улазним мерачима протока у ППОВ Брус и ППОВ Блаце. 

 

6.4.3. ЈКП „Водовод - Крушевац" ће вршити обрачун количинe отпадних вода 

једном месечно и то на основу вредности кумулативних протока забележених 

на мерачима протока последњег дана у месецу за ППОВ Брус и ППОВ Блаце. 

 

6.4.4. Детаљни описи места и начина мерења количине отпадних вода ће бити 

уређени појединачним Уговорима о управљању и одржавању, а у складу са 

законима Републике Србије. 

 

6.4.5. Контролу квалитета пречишћених отпадних вода из ППОВ ће вршити ЈКП 

„Водовод - Крушевац" и акредитоване и овлашћене лабораторије а све у 

складу са законима Републике Србије . 

 

6.4.6. У складу са овим Споразумом, ЈКП „Водовод - Крушевац" преузима обавезу 

извештавања о количини и квалитету пречишћених отпадних вода у сва три 

ППОВ према надлежним органима у складу са законима Републике Србије. 

  

6.5. Збрињавање муља 

 

6.5.1. ЈКП „Водовод - Крушевац" ће бити одговоран за збрињавање муља који ће 

настати као продукт рада у ППОВ Брус и ППОВ Блаце од дана преузимања 

постројења, док ће током пробног рада, у складу са тендерском 

документацијом, одговорност за збрињавање муља сносити општине Брус и 

Блаце, свака за свој ППОВ. Трошкови збрињавања муља, од дана када ЈКП 

„Водовод – Крушевац“ преузме постројење, укључени су у јединствену цену 

пречишћавања отпадних вода у складу са чланом 7 овог Споразума. 
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6.5.2. Кључне техничке детаље везане за управљање муљем, Уговорне стране ће 

дефинисати анексом појединачних Уговора о управљању и одржавању и то 

најкасније 3 (три) месеца пре почетка пробног рада ППОВ а све у складу са 

законима Републике Србије. 

 

6.6. Селекција запослених за управљање радом ППОВ 

 

ЈКП „Водовод - Крушевац" ће формирати посебне радне јединице за ППОВ 

Брус и ППОВ Блаце водећи се начелом пословне економичности. ЈКП 

„Водовод - Крушевац" ће при одабиру неквалификоване и средње 

квалификоване радне снаге за рад на ППОВ Брус дати приоритет 

запошљавању радника из ЈКП „Расина - Брус" а за рад на ППОВ Блаце дати 

приоритет запошљавању радника из ЈКП „Блаце".  

 

 

7. ЈЕДИНСТВЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ВРШЕЊА УСЛУГА  

 

За услуге које ће ЈКП „Водовод - Крушевац“ пружати, по основу овог 

Споразума и појединачних Уговора о управљању и одржавању, ЈКП „Водовод 

- Крушевац“ ће наплаћивати одговарајућ износ по основу месечно измерених 

количина отпадних вода и јединичне цене пречишћавања отпадних вода за 

ППОВ Брус и ППОВ Блаце. Јединична цена је јединствена за услуге 

пречишћавања отпадних вода извршене на ППОВ и ППОВ Крушевац.  

 

7.1. Јединична цена пречишћавања отпадних вода 

 

7.1.1. Јединична цена пречишћавања отпадних вода (у даљем тексту „ЈЦ") ће се 

обрачунавати применом следеће формуле: 

 

ЈЦ (РСД/𝑚3) =
Пр Кш + Пр Бл + Пр Бр

ОВ Кш + ОВ Бл + ОВ Бр
 

 

при чему: 

 

ПР Кш представља годишње пословне расходе ЈКП „Водовод - Крушевац“ 

везане искључиво за рад постројења ППОВ Крушевац а који укључују 

потрошњу струје, набавку хемикалија, зараде запослених, 

поправке/одржавање, амортизацију постројења, третман и збрињавање муља, 

просечну годишњу камату као и остале мање расходе ЈКП „Водовод - 

Крушевац“ везане за функицонално обезбеђење рада ППОВ Крушевац. 

 

ПР Бл представља годишње пословне расходе ЈКП „Водовод - Крушевац“ 

везане искључиво за рад постројења ППОВ Блаце а који укључују потрошњу 

струје, набавку хемикалија, зараде запослених, поправке/одржавање, 

амортизацију постројења, третман и збрињавање муља, просечну годишњу 

камату као и остале мање расходе ЈКП „Водовод - Крушевац“ везане за 

функицонално обезбеђење рада ППОВ Блаце. 

 

ПР Бр представља годишње пословне расходе ЈКП „Водовод - Крушевац“ 

везане искључиво за рад постројења ППОВ Брус а који укључују потрошњу 
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струје, набавку хемикалија, зараде запослених, поправке/одржавање, 

амортизацију постројења, третман и збрињавање муља, просечну годишњу 

камату као и остале мање расходе ЈКП „Водовод - Крушевац“ везане за 

функицонално обезбеђење рада ППОВ Брус. 

 

ОВ Кш – представља мерену количину отпадних вода (m3) које долазе у 

ППОВ Крушевац на годишњем нивоу, 

 

ОВ Бл – представља мерену количину отпадних вода (m3) које долазе у ППОВ 

Блаце на годишњем нивоу. 

 

ОВ Бр - представља мерену количину отпадних (m3) вода које долазе у ППОВ 

Брус на годишњем нивоу. 

 

7.1.2. Процена ЈЦ ће се иницијално утврдити у оквиру КББ Пројекта. Свака 

накнадна промена ЈЦ ће се усаглашавати на састанцима Радне групе, која 

предлог цене доставља Надзорном одбору ЈКП „Водовод-Крушевац“, а који 

након разматрања доставља предлог цена већима локалних самоуправа. 

Коначну сагласност на јединствену цену пречишћавања даје надлежни орган, 

у складу са законима Републике Србије .  

 

7.1.3. ЈКП „Водовод - Крушевац“ ће средства наплаћена на име амортизације ППОВ 

депоновати на одвојене рачуне (посебно за ППОВ Брус и посебно за ППОВ 

Блаце) и користиће их искључиво за инвестиционо одржавање предметних 

ППОВ. Трошкови инвестиционог одржавања ће се усаглашавати минимално 

једном годишње на састанцима Радне групе. Усаглашавање се може обавити 

и чешће и то на основу писаног захтева било којег члана Радне групе. Уколико 

ЈКП „Водовод-Крушевац“ у тренутку одређивања јединичне цене не може 

књижити амортизацију за ППОВ Брус и ППОВ Блаце, примењује се члан 

7.1.5. 

 

7.1.4. У тренутку промене или нумеричког одређивања јединичне цене по формули 

из члана 7.1.1 овог Споразума, примењиваће се тада важећи закони Републике 

Србије.  

 

7.1.5. Уколико у тренутку одређивања јединичне цене по формули из члана 7.1.1 

овог Споразума не буде законски дозвољено да корисник постројења може 

књижити амортизацију за ППОВ у Брусу и ППОВ у Блацу већ само власник 

постројења, формула ће се променити на начин да ће се „трошкови 

амортизације" за Брус и Блаце обрачунавати као „трошак инвестиционог 

одржавања". Анексом споразума (или посебним уговором) биће дефинисан 

део формуле који се односи на трошак амортизације, инвестиционог и текућег 

одржавања.  

 

7.2. Обрачун и плаћање 

 

7.2.1. ЈКП „Водовод - Крушевац“ ће вршити обрачун и фактурисање извршене 

услуге на месечном нивоу ЈКП „Брус“ односно ЈКП „Блаце“ и то последњег 

дана у месецу за тај месец у коме су услуге извршене, а на основу вредности 

кумулативних протока отпадних вода забележених на мерачима протока 
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последњег дана у месецу и јединичне цене из члана 7.1.1. Рок за плаћања ће 

бити 30 (тридесет) календарских дана од дана доставе месечне фактуре. ЈКП 

„Водовод - Крушевац“ наплаћује јединствену цену пречишћавања отпадних 

вода од својих крајњих корисника путем издавања рачуна.  

 

7.2.2. ЈКП „Водовод - Крушевац“ ће податке о мерењима количине отпадних вода 

на улазу у ППОВ достављати Уговорним странама као прилог месечним 

фактурама.  

 

 

8. РАД И ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 

Уговорне стране овим потврђују да су упознате са чињеницом да ефикасан 

рад ППОВ директно зависи и од начина функционисања канализационих 

система за прикупљање и одвођење атмосферских и фекалних отпадних вода. 

 

8.1. Обавеза довођења отпадних вода на ППОВ Брус и ППОВ Блаце 

 

Општине Брус и Блаце се обавезују да ће за време трајања овог Споразума 

спречити директно испуштање комуналних отпадних вода у природне 

реципијенте, односно обавезују се да ће све комуналне отпадне воде из 

агломерације Брус и агломерације Блаце бити прикупљене јавном 

канализационом мрежом и одведене до ППОВ Брус односно ППОВ Блаце.  

 

8.2. Обавеза редовног одржавања канализационог система 

 

8.2.1. Општина Брус и Општина Блаце се овим изричито обавезују да ће, током 

важења овог Споразума, свака на подручју своје агломерације која гравитира 

ППОВ Брус, односно ППОВ Блаце, вршити одговарајуће текуће и 

инвестиционо одржавање својих канализационих система за прикупљање и 

одвођење атмосферских и фекалних отпадних вода у складу са законима 

Републике Србије. 

 

8.2.2. Град Крушевац неће бити одговоран за неизвршење или неадекватно 

извршење услуга из овог Споразума према оној општини која не буде 

испуњавала своје обавезе из члана 8 овог Споразума. 

 

8.2.3. Уговорне стране су сагласне да будућим Уговорима о управљању и 

одржавању предвиде могућност именовања независног техничког ревизора 

(стручњака) који ће, у случају потребе односно постојања спора око испуњења 

обавеза из члана 8 овог Споразума, извршити ревизију рада система за 

прикупљање и одвођење атмосферских и фекалних отпадних вода у Општини 

Брус и/или Општини Блаце. 

 

 

9. КОНТРОЛА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

9.1. У циљу остваривања максималне транспарентности, Уговорне стране су 

сагласне да успоставе јасно и редовно извештавање у вези са услугама које су 
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предмет овог Споразума, као и о било којим чињеницама које су од важности 

за примену овог Споразума.  

9.2. Детаљи у вези са условима, начином и роковима извештавања ће бити 

регулисани појединачним Уговорима о управљању и одржавању, при чему се 

ЈКП „Водовод - Крушевац“ обавезује да ће: 

(i) прикупљати и, са пажњом доброг привредника, систематично чувати 

све рачуне, податке и финансијску документацију у вези са пруженим 

услугама, а све у складу са законима Републике Србије; 

(ii) дозволити предметним општинама, односно лицима које оне одреде, 

слободан приступ подацима и документацији из тачке (i) овог члана, 

како би исту могли копирати и дате копије преузети у сврху детаљнијег 

анализирања, било самостално, било посредством независног 

ревизора; 

(iii) припремити и усвојити (у складу са интерним правилима) годишњи 

извештај о раду, који ће се тицати искључиво услуга које су предмет 

овог Споразума, те да исти достави на увид и разматрање надлежним 

огранима.  

 

9.3. Додатно, Град Крушевац ће, на захтев Општине Брус и/или Општине Блаце, а 

најмање једном у 6 (шест) месеци, припремити и односној општини доставити 

извештај о обављању уступљених послова из овог Споразума. 

 

9.4. Град Крушевац, у својству оснивача и јединог власника ЈКП „Водовод - 

Крушевац", донеће одговарајуће одлуке и/или друге акте којим ће обезбедити 

да ЈКП „Водовод - Крушевац“ у своје пословне књиге одвојено уноси и 

исказује све своје приходе и расходе у вези са делатношћу управљања и 

одржавања и то посебно за ППОВ Брус и посебно за ППОВ Блаце, и то у 

потпуности у складу са законима Републике Србије .  

 

9.5. На начин како је уређено појединачним Уговором о управљању и одржавању, 

Општина Брус и Општина Блаце могу да именују по потреби (заједнички или 

појединачно) независног ревизора (техничког и финансијског) чија ће улога 

бити да прегледа, у оквирима своје струке, и потврди да ЈКП „Водовод - 

Крушевац", као пружалац услуге и оператер ППОВ, управља са ППОВ у 

складу са тренутно важећим техничким нормама и да сву техничку и 

финансијску документацију чува на начин, односно у форми, обиму и 

квалитету какав је задовољавајући и омогућава несметано испуњење сврхе и 

циља овог Споразума, као и да су системи и процедуре који служе 

прикупљању и систематизацији тих података такви да омогућавају претходно 

наведено. Све трошкове у вези са  именовањем и радом независног ревизора 

сносиће она општина која и ангажује исте. 

 

 

10. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

10.1. Осим уколико није супротно законима Републике Србије, Уговорне стране су 

сагласне да, у циљу обезбеђења благовременог и потпуног плаћања услуга 

које су дефинисане овим Споразумом и будућим Уговорима о управљању и 

одржавању, а најкасније у року од 30 (тридесет) календарских дана од дана 

закључења појединачних Уговора о управљању и одржавању, јавним 
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комуналним предузећима чији су оснивачи, одобре издавање инструмената 

обезбеђења, који ће служити као средство обезбеђења за уредно извршење 

обавеза предметних јавних комуналних предузећа по основу Уговора о 

управљању и одржавању, и то: 

(i) ЈКП „Расина - Брус" и ЈКП „Блаце“ (сваки од њих појединачно) ће 

издати у корист ЈКП „Водовод - Крушевац“ и истом предати по 5 

(пет) сопствених (соло), бланко меница, плативих на први позив/без 

протеста, уредно потписаних и печатираних, заједно са 

припадајућим меничним овлашћењем и картоном депонованих 

потписа, уз обавезу регистрације истих код Народне банке Србије, 

где ће те менице служити као обезбеђење плаћања месечних фактура 

за услугу пречишћавања отпадних вода односно плаћања ЈКП 

„Расина - Брус" и ЈКП „Блаце“ према ЈКП „Водовод - Крушевац“ из 

Уговора о управљању и одржавању, укључујући и накнаду 

евентуалне штете;  

(ii) ЈКП „Водовод - Крушевац“ ће издати у корист ЈКП „Расина - Брус" 

и ЈКП „Блаце“ (за свако предузеће појединачно) и истима предати 

по 5 (пет) сопствених (соло), бланко меница, плативих на први 

позив/без протеста, уредно потписаних и печатираних, заједно са 

припадајућим меничним овлашћењем и картоном депонованих 

потписа, уз обавезу регистрације истих код Народне банке Србије, 

где ће те менице служити као обезбеђење свих обавеза ЈКП 

„Водовод - Крушевац“ из односних Уговора о управљању и 

одржавању, укључујући и обавезе накнаде штете коју ЈКП „Водовод 

- Крушевац“ евентуално причини ЈКП „Брус“, односно ЈКП „Блаце“ 

током пружања услуге по основу Уговора о управљању и 

одржавању. 

 

10.2. Будући да су локалне самоуправе дужне да створе услове за обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета комуналних 

услуга, Уговорне стране су сагласне да посебним уговорима о управљању и 

одржавању размотре и дефинишу могућности издавања додатних средстава 

обезбеђења од стране Уговорних страна, у складу са важећим законима 

Републике Србије у тренутку потписивања претходно наведених уговора.  

 

 

11. ОСИГУРАЊЕ 

 

11.1. Узимајући у обзир финансијску и употребну вредност ППОВ, као добра од 

општег интереса, као и улогу Града Крушевца и његовог припадајућег ЈКП 

„Водовод - Крушевац“ као носиоца права коришћења ППОВ, у складу са 

Законом о јавној својини, те пружаоца услуге и оператера ППОВ по основу 

овог Споразума и појединачних Уговора о управљању и одржавању, који је, 

између осталог, задужен и за инвестиционо одржавање ППОВ, Уговорне 

стране су сагласне да ЈКП "Водовод - Крушевац", уз претходну писмену 

сагласност Општине Брус и Општине Блаце, прибави и све време током 

важења овог Споразума, обезбеђује осигурање имовине против ризика које ће 

бити дефинисано Уговорима о управљању и одржавању.  

 

11.2. Предметно осигурање ће бити уговорено: 
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(i) у року који буде утврђен појединачним Уговорима о управљању и 

одржавању, а који не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских 

дана, од дана закључења тих уговора; 

(ii) код домаће компаније за осигурање; 

(iii) на начин да ће ЈКП „Водовод - Крушевац“ редовно покривати 

трошкове осигурања према осигуравајућој компанији при чему ће те 

трошкове јасно укључити у посебне фактуре које ће месечно 

испостављати општинама Брус и Блаце. 

 

 

 

12. УСАГЛАШАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПРОПИСА И НАДЗОР НАД 

ПРИМЕНОМ 

 

12.1. У циљу несметаног испуњавања обавеза из овог Споразума, Уговорне стране 

ће, по потреби, дорадити своје локалне прописе везане за обављање 

комуналних делатности на начин да ће формирати цене за извршење тих 

услуга којим ће се у потпуности обезбедити пуни поврат трошкова које ће ЈКП 

„Водовод - Крушевац“ имати по основу пречишћавања отпадних вода на сва 

три ППОВ (ППОВ Брус, ППОВ Блаце и ППОВ Крушевац).  

 

12.2. За време трајања овог Споразума ниједна Уговорна страна неће усвојити било 

који пропис који може негативно утицати на имплементацију истог, осим у 

случају када је усвајање таквог прописа предвиђено законом или другим 

прописом више правне снаге. У таквом случају, Уговорне стране ће учинити 

све што је у њиховој моћи да дођу до заједничког решења за насталу 

ситуацију, а све како би сврха и циљ овог Споразума били испуњени у 

потпуности. 

 

12.3. У циљу реализације доградње канализационе мреже за отпадне (фекалне) 

воде, Општина Брус и Општина Блаце се обавезују да ће донети посебне 

одлуке којима се уводи обавеза прикључења нових корисника на 

канализациону мрежу и то у року од највише 6 (шест) месеци од дана 

примопредаје појединих колектора. Наведене одлуке биће, у делу 

релевантном за управљање и одржавање система прикупљања и третмана 

отпадних вода, усклађене са одлукама које су важеће у Граду Крушевцу. 

Инспекцијске службе надлежних општина ће вршити надзор над применом 

усвојених одлука и спроводити законом прописане мере за неиспуњавање 

обавеза, по моделу Одлуке Града Крушевца. Уколико буде потребно, општине 

ће морати предвидети и обезбеђење одговарајућих субвенција намењених 

социјално угроженом становништву, коме ће дотирати цену за изградњу 

прикључка на канализациону мрежу . 

 

12.4. Општина Брус и Општина Блаце се обавезују да појачаним инспекцијским 

надзором врше контролу канализационог система отпадних вода, те да без 

одлагања предузму све законом прописане мере у случају: 

(i) Прекорачења законом прописаних граничних вредности емисије 

загађујућих материја у воде од стране правних лица које своје 

отпадне воде испуштају у јавну канализацију; 
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(ii) Непрописног прикључења атмосферских вода на колекторе који су 

намењени за одвођење санитарних отпадних вода. 

 

Наведене мере посебно се односе на инспекцијску контролу свих правних 

лица пре пуштања у рад ППОВ и предузимање радњи за спровођење обавезе 

изградње уређаја за предтретман у случају да квалиет ефлуента не задвољава 

законом прописане лимите .  

 

12.5. У случају да се ППОВ буде морало привремено искључити из рада из разлога 

наведених у члану 12.4 овог Споразума, Општина Брус и Општина Блаце ће 

морати да компензују ЈКП „Водовод - Крушевац“ све додатне трошкове 

везане за непланирано заустављање и поновни погон ППОВ. 

 

 

 

 

13. БИТНЕ ПОВРЕДЕ СПОРАЗУМА 

 

13.1. Следеће радње чињења односно нечињења ће се сматрати битним повредама 

овог Споразума (у даљем тексту: „Битна повреда“) од стране Уговорне 

стране која те радње предузима, односно не предузима: 

(i) Пропуштање да се закључи Уговор о управљању и одржавању у 

року од 6 (шест) месеци пре пуштања у рад ППОВ од стране 

извођача радова (прибављања свих административних дозвола и 

сагласности за почетак рада ППОВ); 

(ii) Измене и допуне прописа у надлежности Уговорних страна 

супротно члану 6.6 овог Споразума; 

(iii) Неиспуњење обавеза Уговорне стране у погледу инвестиционог 

одржавања ППОВ, као и целокупног система сакупљања, одвођења 

и пречишћавања отпадних вода на територији агломерација Брус и 

Блаце, на начин, под условима и у роковима који су предвиђени 

овим Споразумом и/или будућим Уговором о управљању и 

одржавању; 

(iv) Неиспуњење било које обавезе Уговорне стране из Уговора о 

управљању и одржавању, која је обавеза предметним уговором 

дефинисана као битна обавеза или која представља услов за 

једнострани раскид предметног Уговора о управљању и одржавању; 

(v) Покретање поступка ликвидације или другог поступка од стране 

Уговорне стране, који за последицу може да има престанак рада ЈКП 

„Водовод - Крушевац", ЈКП „Расина - Брус" и/или ЈКП „Блаце“ 

и/или који озбиљно прети да угрози континуирано пружање услуга 

дефинисаних овим Споразумом у периоду дужем од 30 (тридесет) 

календарских дана; 

(vi) Уговорна страна, својом кривицом, пропусти да изда било које 

одобрење или сагласност надлежним јавним комуналним 

предузећима или другим ентитетима у зависности од околности 

случаја, које дозволе и сагласности је потребно издати у вези са 

законитим пружањем услуге из овог Споразума и Уговора о 

управљању и одржавању, а за тако нешто су били испуњени сви 

прописима дефинисани услови; 
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(vii) Обављање делатности супротно члану 4.6 овог Споразума које може 

да угрози даље пословање ЈКП „Водовод - Крушевац", односно 

узрокује привремену или трајну забрану рада; 

(viii) Неиспуњавање обавеза утврђених овим Споразумом у члану 8 (Рад 

и одржавање канализационог система), члану 9 (Контрола и 

извештавање), члану 10 (Средства обезбеђења) и члану 11 

(Осигурање); 

(ix) Неиспуњавање финансијских обавеза из овог Споразума и 

појединачних Уговора о управљању и одржавању. 

 

13.2. Битне повреде ни у ком случају не треба тумачити на начин да исте дерогирају 

права Уговорних страна да и друге повреде Споразума третирају као битне и, 

као такве, разлогом за једнострани раскид Споразума (како је дефинисано 

чланом 16.2 овог Споразума), а уколико је то у складу са законима Републике 

Србије. 

 

 

 

 

14. ВИША СИЛА 

 

14.1. Ниједна Уговорна страна се неће сматрати одговорном у случају да не испуни 

своје обавезе из овог Споразума, уколико се такво неиспуњење може 

приписати деловању више силе. Под „вишом силом“, у смислу овог 

Споразума, сматра се сваки догађај који је ван контроле Уговорних страна, 

односно стање чије се наступање није могло предвидети нити спречити уз 

уобичајени начин рада на сличним ППОВ односно уз предвиђени начин рада 

на новим ППОВ. 

 

14.2. Уговорна страна која се позива на вишу силу је у обавези да докаже да је 

неиспуњење предметне обавезе последица деловања више силе, затим да је 

предузела све разумне мере како би минимализовала кашњење у испуњењу 

обавезе као и штету која је том приликом настала, као и да докаже да је друга 

Уговорна страна благовремено обавестила о вероватноћи наступања или 

стварном деловању више силе, а која служи као основ за ослобођење од 

одговорности по основу овог члана. 

 

 

15. СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ПЕРИОД ТРАЈАЊА 

 

15.1. Овај Споразум ступа на снагу даном његовог потписивања од стране 

овлашћених представника Уговорних страна (у даљем тексту: „Дан ступања 

на снагу“). Након Дана ступања на снагу, Уговорне стране ће Споразум 

објавити у локалним службеним гласилима, у складу са тада важећим 

прописима. 

 

15.2. Споразум је закључен на неодређено време (у даљем тексту: „Период 

трајања“) и може престати да производи правно дејство искључиво у складу 

са чланом 16 овог Споразума.  
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16. ПРЕСТАНАК СПОРАЗУМА 

 

16.1. Добровољно иступање  

16.1.1. Свака Уговорна страна може добровољно да откаже овај Споразум при чему 

онда овај Споразум престаје да обавезује ту Уговорну страну док исти може 

наставити да се примењује на преостале Уговорне стране.  

 

16.1.2. Уговорна страна може добровољно иступити из овог Споразума у сваком 

тренутку од Дана ступања на снагу, под условом да је претходно у пуној мери 

на други начин створила услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, 

обима, доступности и континуитета комуналне услуге која је предмет овог 

Споразума, као и надзор над вршењем исте, на начин и под условима који су 

дефинисани законима Републике Србије, а што ће бити формално 

верификовано од стране надлежног органа предметне локалне самоуправе (у 

даљем тексту: „Услов за иступање“). 

 

16.1.3. Поступак добровољног иступања из овог Споразума отпочиње писменим 

обавештењем о намери добровољног иступања, које обавештење, Уговорна 

страна која иступа, упућује преосталим Уговорним странама овог Споразума. 

Обавештење мора обавезно да садржи јасну и недвосмислену исказану вољу 

Уговорне стране да иступи из Споразума, рок у коме се има сматрати да је 

иступање формално наступило, а који не може бити краћи од 6 (шест) 

календарских месеци од датума предметног обавештења, датум обавештења, 

као и потписе лица овлашћених за заступање, уз приложену 

сагласност/одлуку органа Уговорне стране у чијој је надлежности одлучивање 

по основу овог Споразума, као и доказ о испуњености Услова за иступање, у 

складу са чланом 16.1.2 овог Споразума (заједнички у даљем тексту: 

„Обавезни елементи“), као и друге податке од значаја за чин иступања, 

укључујући, али се не ограничавајући на захтеве Уговорне стране која иступа, 

а који су усмерени на чињење или нечињење осталих Уговорних страна. У 

случају да обавештење не садржи Обавезне елементе, сматраће се да исто није 

ни учињено и неће производити било какво правно дејство. 

 

16.1.4. Сматраће се да је иступање Уговорне стране из Споразума наступило првог 

наредног дана након истека рока који је наведен у обавештењу из члана 16.1.3 

овог Споразума. 

 

16.2. Једнострани раскид 

16.2.1. Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Споразум, писменим 

путем, у ком случају се тај раскид односи само на ту Уговорну страну и има 

ефекат иступања из Споразума, уколико било која друга Уговорна страна 

начини Битну повреду овог Споразума и исту не отклони о свом трошку, у 

додатно остављеном року који не може бити краћи од 15 (петнаест) 

календарских дана од дана пријема писменог обавештења о наступању Битне 

повреде. Писмено обавештење о Битној повреди, Уговорна страна која се 

позива на наступање Битне повреде шаље свим преосталим Уговорним 

странама, без обзира да ли је, по мишљењу те Уговорне стране, само једна од 

њих скривила ту Битну повреду.  
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16.2.2. Уколико се Битна повреда не отклони у додатном року из члана 16.2.1 овог 

Споразума, сматраће се да је Уговорна страна која се позива на наступање 

Битне повреде друге Уговорне стране, раскинула Споразум, без потребе даљег 

обавештавања преосталих Уговорних страна о наступању те чињенице, након 

чега се Уговорна страна која раскида више неће сматрати страном у овом 

Споразуму нити ће је одредбе овог Споразума даље обавезивати. 

 

16.2.3. У случају наступања случаја више силе која у континуитету траје дуже од 60 

(шездесет) календарских дана, односно са краћим једнодневним до 

дводневним прекидима не дуже од 90 (деведесет) календарских дана, свака 

Уговорна страна може једнострано раскинути овај Споразум, писменим 

путем, у ком случају се тај раскид односи само на ту Уговорну страну и има 

ефекат иступања из Споразума.  

 

16.3. Последице добровољног иступања, односно једностраног раскида 

16.3.1. Имајући у виду природу и сврху овог Споразума (како је дефинисано у члану 

1 овог Споразума), Уговорне стране су сагласне да, у случају добровољног 

иступања, односно једностраног раскида овог Споразума од стране Града 

Крушевца, на начин предвиђен члановима 16.1 и 16.2 овог Споразума, овај 

Споразум се има сматрати раскинутим у односу на све Уговорне стране и као 

такав ће престати да постоји.  

 

16.3.2. У случају једностраног раскида Споразума од стране Општине Брус и/или 

Општине Блаце, у складу са чланом 16.2 овог Споразума, општина која 

једнострано раскида Споразум, без обзира на разлог, у обавези је да у року од 

12 (дванаест) месеци од дана раскида испуни Услов за иступање и о томе 

обавести остале Уговорне стране. 

 

16.3.3. У случају добровољног иступања или једностраног раскида Споразума од 

стране Града Крушевца, ЈКП „Водовод – Крушевац“ је у обавези да у 

разумном року, који свакако не може бити дужи од 30 (тридесет) 

календарских дана од дана иступања, односно раскида, са посебног рачуна из 

члана 7.1.3 овог Споразума на рачуне ЈКП „Расина – Брус“, односно ЈКП 

„Блаце“ пренесе целокупан износ средстава прикупљених на име 

амортизације. Без обзира на претходно наведено, ЈКП „Водовод – Крушевац“ 

може компензовати износ доспелог, а неизмиреног потраживања које има 

према ЈКП „Брус“ и/или ЈКП „Блаце“ са износом средстава који је расположив 

на претходно наведеним посебним рачунима. 

 

16.4. Стечена права 

 

Не дерогирајући права из чланова 16.1 и 16.2 овог Споразума, Уговорне 

стране су сагласне да добровољно иступање из овог Споразума, односно 

једнострани раскид ни у ком случају не искључује право Уговорној страни 

која је остала у Споразуму, да од Уговорне стране, која, на један од претходно 

наведених начина, напушта Споразум, тражи испуњење свих и сваке обавезе 

коју је та Уговорна страна имала до тренутка напуштања, а није је испунила 

(делимично или у целости), укључујући и потраживања која се односе на 

накнаду штете.  
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16.5. Верификација престанка Споразума 

 

Осим уколико није другачије предвиђено законима Републике Србије, а 

имајући у виду правну природу Уговорних страна као јединица локалне 

самоуправе, исте су сагласне да све одлуке у вези са радњама из чланова 16.1 

и 16.2 овог Споразума морају бити коначно потврђене, односно донете од 

стране градске, односно општинских скупштина, како би производиле правно 

дејство. 

 

 

17. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ 

 

17.1. Свака Уговорна страна ће бити одговорна за своје обавезе преузете по основу 

овог Споразума. У случају да једна Уговорна страна прекрши било коју 

обавезу коју је преузела по основу овог Споразума и у случају да кршење 

предметне обавезе, у било ком тренутку, угрози или у битном одложи 

реализацију пројекта изградње ППОВ, на начин и у роковима који су за то 

предвиђени, што укључује, али се не ограничава, и на повлачење/отказ 

финансирања изградње ППОВ из средстава Европске уније, која средства су 

за ту изградњу предвиђена, та Уговорна страна ће бити у обавези да осталим 

Уговорним странама надокнади сву и сваку штету која је настала као 

последица таквог кршења. 

 

17.2. Не дерогирајући права и обавезе дефинисане у члану 17.1 овог Споразума, 

Уговорна страна која другој Уговорној страни начини било какву штету 

кршењем било које одредбе из овог Споразума, дужна је да ту штету у 

потпуности надокнади другој Уговорној страни. Претходно се односи и на 

случај добровољног иступања из овог Споразума, у складу са чланом 14.1 овог 

Споразума, као и једностраног раскида, у складу са чланом 16.2 овог 

Споразума (изузев раскида у случају више силе из члана 16.3.3 овог 

Споразума), у ком случају је Уговорна страна која добровољно иступа из 

Споразума дужна да осталим Уговорним странама надокнади сву и сваку 

штету која је таквим иступањем настала, односно Уговорна страна која је 

проузроковала једнострани раскид Споразума је дужна да осталим Уговорним 

странама надокнади сву и сваку штету која је таквим раскидом настала. 

 

17.3. Уговорна страна која једнострано раскине овај Споразум и не испуни своју 

обавезу из члана 16.3.2 овог Споразума, дужна је да осталим Уговорним 

странама надокнади сву и сваку штету која је настала као последица 

неиспуњења претходно наведене обавезе. 

 

 

18. ПРИСТУПАЊЕ СПОРАЗУМУ 

 

18.1. Уговорне стране су сагласне да, када се за то стекну правни, технички и други 

услови, размотре могућност успостављања заједничког регионалног 

управљања системима сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, 

на економско-финансијски одрживим основама. 
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18.2. У духу слободе одлучивања и уговарања, приступ нових јединица локалне 

самоуправе, као страна у овом Споразуму, мора бити инициран од стране 

самих јединица локалне самоуправе, формалним путем (нпр. писмом о 

намерама), а након доношења свих релевантних аката на нивоу органа 

одлучивања те јединице локалне самоуправе. Друге локалне самоуправе могу 

да приступе овом споразуму уз претходну сагласност свих Уговорних страна 

односно чланица Споразума.  

 

18.3. Одлука о приступању доноси се једногласном сагласношћу свих Уговорних 

страна, која сагласност неће бити безразложно ускраћена. Ради избегавања 

сваке сумње, Уговорна страна може ускратити своју сагласност тек ако 

недвосмислено аргументује и докаже другим Уговорним странама да 

приступање нове јединице локалне самоуправе наноси, или је врло вероватно 

да ће нанети, непоправљиву штету тој Уговорној страни која ускраћује 

сагласност. Одлука о приступању у коначном мора бити усвојена од стране 

градске, односно општинских скупштина Уговорних страна, како би 

производиле правно дејство. 

 

18.4. Даном приступања, за нову уговорну страну у Споразуму почињу да важе све 

одредбе које су дефинисане овим Споразумом, осим уколико уговорне стране 

не договоре нешто друго, у ком случају се примењује члан 19.4 (Измене и 

допуне) овог Споразума. Свака таква измена и допуна овог Споразума која је 

узрокована приступом нове стране у овај Споразуму, мора да одражава 

принцип сразмере у висини улагања и других давања у односу на број 

становника јединица локалне самоуправе. 

 

 

19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

19.1. Обавештења 

19.1.1. Осим ако другачије није наведено, сва обавештења одобрена или затражена 

између Уговорних страна по основу било које одредбе овог Споразума, морају 

бити сачињена у писаној форми, на српском језику, и достављена лично или 

путем курирске службе или неким електронским средством које омогућава 

писану потврду о извршеном преносу. Усмена комуникација се неће сматрати 

обавештењем за потребе овог Споразума и бројеви телефона Уговорних 

страна наведени у члану 19.1.3 овог Споразума.  

 

19.1.2. Обавештење по основу било које одредбе овог Споразума ће се сматрати 

достављеним само у случају да је достављено Уговорној страни којој је 

обавештење упућено, при чему рок у коме та Уговорна страна треба да 

достави свој одговор на поменуто обавештење, почиње да тече од дана када је 

обавештење примљено. Под изразом „примљено“, за потребе овог Споразума 

ће се сматрати стварна испорука обавештења на адресу Уговорне стране која 

је наведена у овом Споразуму.  

 

19.1.3. Свака Уговорна страна има право да промени своју доле наведену адресу у 

било које време и/или да одреди да копије свих обавештења везаних за овај 

Споразум буду усмерене на другу особу на другој адреси, достављањем 
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писаног обавештења о томе свим Уговорним странама које ће обавештене 

стране уредно оверити на копији достављеног обавештења.  

 

19.1.4. За потребе обавештавања везаног за овај Споразум, Уговорне стране ће 

користити следеће адресе:  

 

За Град Крушевац: 

 

Адреса: Газиместанска бр. 1, 37000 Крушевац 

Н/р:  Јасмина Палуровић,градоначелница 

Телефон:  037 430 332 

Е-маил: protokol@krusevac.rs  

 

За Општину Брус: 

 

Адреса: Краља Петра I бр. 120, 37220 Брус 

Н/р: Председник општине 

Телефон: 037/3150101 

Е-маил: predopstinebrus@mts.rs 

 

За Општину Блаце: 

 

Адреса: Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце 

Н/р:  Иван Бургић, председник општине Блаце 

Телефон: 027/371-110 

Е-маил: predsednik@blace.org.rs 

 

19.2. Целовитост споразума 
19.2.1. Овај Споразум и сви његови Прилози, као и сви нови уговори и документи 

који буду припремљени од стране Уговорних страна као додатак овом 

Споразуму, представљају целовит споразум између Уговорних страна у 

односу на предмет и односе које овај Споразум регулише, и ставља ван снаге 

све претходне изјаве воље или разумевања између Уговорних страна, било да 

су дата у писаном или усменом облику.  

 

19.2.2. Имајући у виду да овај Споразум представља основ за закључење 

појединачних Уговора о управљању и одржавању, Уговорне стране су 

сагласне да ће учинити све што је у њиховој надлежности да будући Уговори 

о управљању и одржавању буду у потпуности у складу са одредбама овог 

Споразума. У случају супротности, превагу имају одредбе овог Споразума.  

 

19.3. Делимична ништавост 
У случају да нека од одредби овог Споразума буде, односно постане ништавна 

или непримењива без обзира на разлог, остале одредбе овог Споразума ће 

остати на снази и у примени. 

 

19.4. Измене и допуне 

Уговорне стране могу изменити и допунити овај Споразум искључиво 

писменим путем, а након испуњења свих формалних услова који су 

mailto:predsednik@blace.org.rs
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предвиђени статутима Уговорних страна и/или другим прописима Републике 

Србије. 

 

19.5. Прилози 
Прилози Споразума представљају његов саставни део. Уколико било која 

одредба неког од Прилога буде у супротности са било којом одредбом 

Споразума, одредба Споразума ће имати преовлађујуће дејство. Као прилог 

Споразума су дати следећи прилози: 

(i) Прилог 1: Технички опис ППОВ Брус са описом локације; 

(ii) Прилог 2: Ситуациони план ППОВ Брус;  

(iii) Прилог 3: Технички опис ППОВ Блаце са описом локације; 

(iv) Прилог 4: Ситуациони план ППОВ Блаце. 

 

19.6. Преамбула 
Преамбула овог Споразума представља и има се тумачити као његов саставни 

део. 

 

19.7. Решавање спорова 
19.7.1. Уговорне стране се овим обавезују да све спорове који могу настати у вези са, 

или који могу произаћи из Споразума, решавају заједничким договором кроз 

директне преговоре. 

 

19.7.2. Уколико мирно решење насталог спора није могуће и до њега не дође у 

периоду од 30 (тридесет) календарских дана од дана када је Уговорна страна 

обавестила друге Уговорне стране о постојању спора, Уговорне стране ће 

прибећи образовању ad hoc арбитраже, као тела које ће бити надлежно за 

решавање спора.  

 

19.7.3. Наведена арбитража ће бити образована у року од 10 (десет) календарских 

дана, од дана истека рока из члана 19.7.2 овог Споразума.  

 

19.7.4. Арбитражу сачињавају по један изабрани представник сваке Уговорне стране, 

један независан члан по заједничком договору Уговорних страна изабран из 

реда стручњака за област која је предмет спора и један члан представник 

министарства надлежног за област комуналних делатности. Уколико нека од 

Уговорних страна пропусти да именује свог члана у року из члана 19.7.2 овог 

Споразума, Уговорне стране су сагласне да ће министарство надлежно за 

област комуналних делатности именовати члана арбитраже уместо те 

Уговорне стране.  

 

19.7.5. Арбитража је дужна да донесе одлуку у року од 30 (тридесет) календарских 

дана, од дана образовања. Одлуке арбитраже су коначне и обавезујуће за све 

Уговорне стране, у складу са законима Републике Србије. 

 

 

19.8. Језик и број примерака 
Овај Споразум је састављен на српском језику у 6 (шест) истоветних 

примерака, сваки једнаке правне снаге, од којих свака Уговорна страна 

задржава по два примерка. 
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КАО ДОКАЗ САГЛАСНОСТИ СА СВИМ ГОРЕ НАВЕДЕНИМ, Уговорне стране, 

делујући преко својих овлашћених представника, учиниле су да овај Споразум буде 

потписан у њихово име, на дан који је наведен на првој страници овог Споразума, како 

следи:  

 

 

ПОТПИСИ И ОВЕРЕ: 

 

 

У име и за рачун ГРАДА КРУШЕВЦА:  У име и за рачун ОПШТИНЕ БРУС: 

 

 

 

 

 

 

  

Јасмина Палуровић 

Градоначелница 
 

Валентина Милосављевић 

 Председница општине 

 

 

 

 

  

У име и за рачун ОПШТИНЕ БЛАЦЕ:   

 

 

 

 

 

 

  

                      Иван Бургић 

        Председник општине Блаце 

 

 

 

 

 

 

 

 


