МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ЗАКУПУ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
закључен између:
Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А (мат. бр.
17117106, ПИБ: 100283824, кога заступа директор Горан Пузовић, дипл.инж.пољ. (у даљем
тексту: Закуподавац)
и
__________________________________________________ (мат. бр. ______________, ПИБ:
_____________, текући рачун ____________________, кога заступа ____________________ (у
даљем тексту: Закупац)
1. Уводне напомене
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1) да је водно земљиште које је предмет овог уговора добро од општег интереса у јавној
својини Републике Србије и да је, као јавно водно добро, неотуђиво;
2) да се овај уговор закључује, у складу са чланом 10а Закона о водама („Службени
гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), на основу спроведеног поступка прикупљања писмених
понуда путем јавног оглашавања и решења о давању у закуп водног земљишта које је донео
Закуподавац (бр._______ од ____________), ради вађења речног наноса на реци _________,
општина/град ___________;
3) да се водно земљиште које је предмет овог уговора може користити искључиво за
вађење речног наноса, у складу са Планом вађења речних наноса („Службени гласник РС“, број
82 од 8.09.2017. године), што је од интереса за очување или побољшање водног режима;
4) да Закупац поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса;
5) да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези
давања у закуп водног земљишта у својини Републике Србије ради вађења речног наноса.
2. Предмет уговора
Члан 2.
Закуподавац даје Закупцу у закуп водно земљиште у јавној својини Републике Србије на
локацији: Река ___________, деоница ___________, део катастарске парцеле
________________, уписане у лист непокретности _________ катастарска општина
___________, укупне површине ____________ м2, у границама утврђеним катастарскотопографском ситуацијом локације са обележеним координатама темена експлоатационог
поља: А (_______; _________), Б (_______; _________), В (_______; _________), Г (_______;
_________), који чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: водно земљиште).
Водно земљиште из става 1. овог члана Закупац ће користити искључиво за вађење
речног наноса, у складу са пројектом вађења речних наноса и водном сагласношћу за вађење
речних наноса.
Вађење речних наноса без водне сагласности није дозвољено.

Члан 3.
Закупац не може давати у подзакуп или на коришћење водно земљиште које је предмет
овог уговора другом лицу.
Право стечено на основу водне сагласности не може се без сагласности надлежног
органа, односно јавног водопривредног предузећа који је издао водну сагласност, пренети на
друго лице.
3. Права и обавезе
Члан 4.
Закупац се обавезује да водно земљиште које је предмет овог уговора користи наменски,
ради вађења речног наноса, у складу са техничком документацијом, односно пројектом вађења
речног наноса и прибављеном водном сагласношћу.
Члан 5.
Закупац се обавезује да:
- пријави Закуподавцу почетак радова на вађењу речног наноса;
- обезбеди приступне путеве и локацију за депоновање извађеног речног наноса;
- доставља Закуподавцу једном месечно (до петог у месецу за претходни месец) извештај
о извађеним количинама речног наноса;
- омогући, ради обављања радова у складу са законом, приступ водном земљишту
Закуподавцу, односно лицима овлашћеним од стране Закуподавца;
- омогући, ради контроле начина коришћења водног земљишта, Закуподавцу или лицу
овлашћеном од стране Закуподавца, приступ водном земљишту из члана 1. овог уговора;
- плати закупнину за водно земљиште на начин предвиђен овим уговором;
- обавести Закуподавца уколико дође до одузимања или престанка важења лиценце за
обављање делатности вађења речних наноса у року од 3 дана од дана правоснажности решења
о њеном одузимању.
Члан 6.
Закупац се обавезује да уредно измирује своје обавезе по основу накнаде за воде,
односно накнаде за извађени речни нанос, у складу са законом, а на основу решења издатог од
стране надлежног органа.
Члан 7.
У току коришћења водног земљишта које је предмет овог уговора Закупац се обавезује
да својим поступцима и радњама неће угрозити или довести у питање редовно обављање водне
делатности, нити угрозити јавни интерес у обављању те делатности, да неће угрожавати водне
објекте и спровођење одбране од поплава и леда, као и да ће водно земљиште користити са
пажњом доброг привредника.
Члан 8.
Закупац се обавезује да ће евентуалну штету коју проузрокује у речном кориту или
водним објектима отклонити о свом трошку, према упутству Закуподавца или надлежног
државног органа.
Уколико Закупац не отклони штету из става 1. овог члана, уговорне стране су сагласне
да штету може отклонити Закуподавац о трошку Закупца.
Закупац одговара за штету коју претрпи треће лице услед неиспуњења обавеза
предвиђених овим уговором.
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Члан 9.
Закуподавац има право да ограничи или прекине вађење речног наноса у случају
угрожавања водних објеката, одбране од поплаве и леда или у другим ванредним околностима
ако је угрожен јавни интерес.
Закупац је дужан да, одмах по обавештењу Закуподавца о насталим променама из става
1. овог члана, ограничи или прекине вађење речног наноса без права на обештећење и накнаду
трошкова.
Члан 10.
Закуподавац не сноси одговорност за штету коју Закупац евентуално претрпи на
предметном земљишту у случају наиласка великих вода, неодговарајућег водног режима или
на било који други начин без кривице Закуподавца.
Члан 11.
Уговорна страна која није у могућности да изврши своје обавезе из разлога више силе
дужна је да о томе одмах обавести другу уговорну страну.
4. Закупнина
Члан 12.
Закупац се обавезује да за коришћење водног земљишта из члана 2. овог уговора плати
годишњу закупнину у износу од ___________ динара (за период од ___________ до __________
године).
Износ закупнине из става 1. овог члана умањен је за износ депозита који је Закупац
уплатио на текући рачун Закуподавца на основу огласа за прикупљање писмених понуда који
је претходио доношењу решења из члана 1. тачка 2) овог уговора.
Закупнину из става 1. овог члана Закупац је обавезан да уплати на рачун Буџета
Републике Србије број 840-741544843-71 у року од 15 дана од дана закључења овог уговора.
У случају продужења периода закупа у складу са чланом 14. став 2. овог уговора,
Закупац се обавезује да плати сразмеран износ закупнине из става 1. овог члана.
Члан 13.
Обавеза Закупца је да на дан закључења овог уговора преда Закуподавцу, као средство
финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза, бланко соло меницу у висини
годишње (укупне) закупнине, регистровану у регистру меница код Народне банке Србије, уз
коју се доставља картон депонованих потписа и менично овлашћења у корист рачуна Буџета
Републике Србије број 840-741544843-71 да се меница може наплатити, са важeњем 90 дана
дуже од закључења овог уговора (меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање).
Наручилац ће уновчити меницу из става 1. овог члана у случају да Закупац не плати
закупнину у року и на начин предвиђен овим уговором.
У случају продужења периода закупа водног земљишта у складу са чланом 14. овог уговора Закупац
се обавезује да продужи период важења меничног овлашћења из става 1. овог члана .
5. Рок важења уговора
Члан 14.
Овај уговор се закључује на одређено време од једне године, односно за период од
______________ до _____________ закључно.
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На захтев Закупца, који се подноси Закуподавцу најкасније 30 дана пре истека периода
из става 1. овог члана, трајање овог уговора се може продужити за време важења водне
сагласности за вађење речног наноса са водног земљишта из члана 1. овог уговора.
Уговорне стране су сагласне да се период трајања овог уговора у смислу става 2. овог
члана може продужити под условом да Закупац поседује важећу водну сагласност и да
испуњава све обавезе из овог уговора.
Закуподавац је дужан да обавести Закупца у року од 20 дана од дана пријема захтева
уколико није сагласан са продужењем периода трајања уговора о закупу или да му у истом року
достави предлог анекса овог уговора.
6. Престанак важења уговора
Члан 15.
Овај уговор престаје да важи протеком периода на који је закључен, односно испуњењем
свих уговорних обавеза.
Члан 16.
Закуподавац може раскинути овај уговор уколико Закупац не плати закупнину на
уговорени начин или водно земљиште не користи за намену утврђену овим уговором, уколико
не достави извештај из члана 5. став 1. алинеја 3. овог уговора, као и у случају неизвршавања
других уговорних обавеза.
У случајевима из става 1. овог члана уговор се сматра раскинутим уколико Закупац у
року од 15 дана од позива Закуподавца не испуни своју уговорну обавезу.
Закуподавац може раскинути овај уговор уколико Закупац водно земљиште изда у
подзакуп, даном обавештења Закупца о раскиду уговора из наведеног разлога.
У случају раскида овог уговора Закуподавац ће своја евентуална потраживања према
Закупцу наплатити из средстава финансијског обезбеђења из члана 13. овог уговора, а Закупац
нема право на повраћај плаћене закупнине и евентуалну накнаду штете за уложена средства у
уређаје и опрему за вађење речног наноса.
Члан 17.
Овај уговор престаје да важи уколико се Закупцу одузме лиценца (даном
правноснажности решења надлежног органа) или када лиценца или водна сагласност престану
да важе (даном престанка важења).
У случају из става 1. овог члана Закупац нема право на повраћај плаћене закупнине и
евентуалну накнаду штете за уложена средства у уређаје и опрему за вађење речног наноса
7. Завршне одредбе
Члан 18.
Сва обавештења у вези извршавања обавеза из овог уговора треба слати препорученом
поштом на адресу уговорних страна из овог уговора.
О промени адресе свака уговорна страна обавестиће другу уговорну страну у року од 5
дана од настале промене.
Члан 19.
Саставни део овог уговора је:
1) решење о давању у закуп водног земљишта из члана 1. став 1. тачка 2) овог уговора;
2) катастарско-топографска ситуација локације са обележеним координатама темена
експлоатационог поља из члана 2. став 1. овог уговора.
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Члан 20.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју спор ће решити стварно надлежан
суд у Београду.
Члан 21.
Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка од којих свака уговорна страна
задржава по два.
За Закуподавца
Директор

Закупац

Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.

_________________________
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