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СПОРАЗУМ О ПАРТНЕРСТВУ 
на имплементацији и прихватању Пројекта 1206KEP.001-12 

„Унапређење капацитета за заштиту животне средине и спречавање катастрофа” 
у даљем тексту „КЕР (међународна латинична скраћеница)  Пројекат“ 

 
ИЗМЕЂУ 

 
Агенције за заштиту животне средине регије Емилија-Ромања (ARPA ER) 

у даљем тексту 
Водећи партнер 

 
И 
 

Агенције за заштиту животне средине Републике Србије (SEPA) 
у даљем тексту 

Партнер на пројекту - Корисник 
 
 

Члан 1. Предмет Уговора о партнерству 
Предмет Уговора о партнерству је имплементација Пројекта 1206KEP.001-12 „Унапређење капацитета за 
заштиту животне средине и сперчавање катастрофа”, који су заједнички поднели Водећи партнер и Корисник 
Централно-европској иницијативи (CEI) и који ће бити кофинансиран од стране CEI у оквиру програма 
„Програм размене стручних знања и искустава (Know-How)” ( у далјем тексту међународна латинична 
скраћеница KEP). 

Уговор о додели бесповратних средстава (у даљем тексту „Уговор о гранту”) између Водећег партнера и 
Централно-европске иницијативе (у даљем тексту „CEI”) потписан је 29. фебруара 2013. Године и тренутно се 
врше његове измене (Додатак бр. 4). KEP Пројекат је започео 1. марта 2013. године и  биће завршен  30. 
новембра 2013. 

Укупни прихваћени трошкови KEP пројекта износе € 77,700.00; 

Учешће CEI у финансирању Пројекта је 45,75% укупних прихваћених пројектних трошкова, тј. максимална 
сума коју обезбеђује CEI износи € 35,550.00.  

KEP Пројекат имплементирају Водећи партнер (ARPA ER) и Корисник (SEPA). 
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Уговор о гранту и све измене и допуне овог Уговора потписане од стране Водећег партнера и Централно-
европске иницијативе представљају саставни део овог Споразума о партнерству. Све одредбе Уговора о гранту 
имају предност над било којим другим споразумом или уговором сачињеним између Водећег партнера и 
Корисника, а који могу утицати на имплементацију претходно поменутог уговора између Водећег партнера и 
CEI. 

 

Члан 2 . Трајање Споразума о партнерству 
Овај Споразум о партнерству ступа на снагу дана када га потпише последња од обе уговорене стране (Водећи 
партнер/Корисник); овај споразум престаје да важи на дан извршења финансијских обавеза од стране Водећег 
партнера према Кориснику. 

 

Члан 3. Улоге и обавезе  

3.1. Улоге и обавезе Подносиоца 
ARPA-ER је Водећи партнер на  KEP Пројекту и стога прихвата све обавезе које су наведене у члану 1.2 и 
члану 2.1 Уговора о гранту потписаног са CEI. Контакт особе за имплементацију Пројекта при ARPA су:  Dott. 
Carlo Cacciamani (Карло Каћијамани), директор Хидро-метеоролошко-климатске Службе 
(ccacciamani@arpa.emr.it) и Barbara Ramponi (Барбара Рампони) (bramponi@arpa.emr.it), финансијски 
службеник.  

SEPA, као Корисник, је сагласна да: 
 

a) ARPA-ER има сву правну и финансијску одговорност према CEI у смислу потпуне имплементације 
свих активности у оквиру KEP Пројекта, чиме се постижу циљеви овог пројекта; 

 
b) Корисник даје овлашћење ARPA-ER да га заступа у свим питањима и у његово име потпише Уговор о 

гранту, као и могуће измене овог Уговора са CEI. 
 

c) ARPA-ER је обавезна да прихвати све одредбе уговора са CEI.  
 

d) Једино ARPA-ER, у складу са додељеним мандатом  има право да прима средства од CEI и распоређује 
их у складу са учешћем корисника у KEP Пројекту.  

 
e) У случајевима да CEI смањује свој финасијски допринос, дужност ARPA-ER, је да у сарадњи и 

договору са Корисником пронађе решење за корекцију буџета како би се обезбедило исправно 
спровођење KEP Пројекта. CEI неће повећати свој допринос или стопу суфинансирања ни у ком 
случају.  

 
f) ARPA-ER сумом од € 35,050.00 финансира КЕР Пројекат. (45,11% пројектних трошкова), од чега је 

€12,400 у натури. 
 

g) ARPA-ER директно извештава CEI о техничком и финансијском напретку KEP Пројекта. У складу са 
овим, Водећи партнер доставља CEI све неопходне извештаје, како је одређено члановима 4.1, 4.2 и 4.3 
Уговора о гранту између CEI и Водећег партнера. ARPA-ER доставља Кориснику копије техничких и 
финансијских извештаја која је поднела CEI као и коментаре CEI у вези датих докумената. ARPA-ER је 
дужна да обавести корисника о свим битним „догађајима“ који се тичу KEP Пројекта, нпр, захтеви за 
изменама и допунама Уговора о гранту, као и одговоре које је по предметним захтевима пружила CEI.   

 

3.2. Улога и обавезе Корисника  
Уговоре и обавезе SEPA су наведене у Уговору о гранту који су потписале CEI и ARPA ER, као и у 
оригиналном обрасцу за подношење KEP Пројекта (оба документа су приложена уз овај Споразум) и 
прихваћеним изменама. Контакт особе за имплементацију пројекта при SEPA су: Филип Радовић (за питања 
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која се тичу опште имплементације Пројекта и финансијска питања); Дејан Лекић (за стручна-научна питања 
везана за имплементацију пројекта). 

2. потписивањем овог Споразума, Корисник је сагласан да:  

a) Испуни све одредбе наведене у свим документима KEP пројекта.  

b) Прихвата све одредбе Уговора о гранту, потписанпог са CEI. Посебно, прихвата, у складу са 
додељеним мандатом, да једино Водећи партнер има право да прима средства од CEI и да једино он 
има право да средства распоређује у складу са учешћем корисника у пројектним активностима. 

c) Прихвата обавезу да помогне Подносиоцу при испуњавању његових обавеза у складу са Уговором о 
гранту, а посебно што се тиче благовременог пружања информација и обезбеђивања потребне 
документације (и техничке и финансијске); у случају да се захтевају било каква документа или 
информације (техничке и финансијске) Корисник се обавезује да ће овакве захтеве испунити у року од 
најдуже недељу дана након пријема датог захтева од стране Подносиоца.  

d) Корисник ће обезбедити допринос KEP Пројекту финансијски (у натури) и користиће финансијска 
средства обезбеђена од стране CEI под условима који су наведени у овом Споразуму о партнерству, а 
посебно у члану 14 овог Споразума. 

e) Корисник неће директно извештавати CEI о финансијском и техничком напретку осим у случају да CEI 
то изричито захтева од Корисника. 

 
 

3.3. Пројектне активности: заједничке одговорности  
1. Улоге Водећег партнера и Корисника су наведене у поглављу 3, пасус 1 апликационог формулара KEP 
Пројекта.  

2. Корисник се обавезује на активну сарадњу у циљу реализације свих активности (бр. 1, 2, 3, 4, 8, и 9)  за које 
главну одговорност сноси Водећи партнер; Водећи партнер се обавезује на активну сарадњу у циљу реализације 
свих активности (бр. 5, 6 и 7) за коју главну одговорност сноси Корисник. За активности бр 10 и 11, 
одговорност заједно сносе Водећи партнер и Корисник.   

3. Главну одговорност за активност 12 (Израда периодичних и завршних извештаја, укључујући и финансијске 
извештаје) сноси Водећи партнер, али се корисник обавезује да ће активно учествовати у овој активности и 
послати сва релевантна документа (техничка, административна и финансијска) која су неопходна за израду 
предметних извештаја и то у року од 10 дана након пријема захтева за датим документима од стране Водећег 
партнера. Списак докумената која могу бити тражена у сврху израде финансијског извештаја приложен је уз 
овај Споразум о партнерству. 

 

Члан 4. Заједничке обавезе Водећег партнера и Корисника 
1 И Водећи партнер и Корисник ће водити и ажурирати рачуноводствене књиге у складу са прописаним и 

законским рачуноводственим конвенцијама, као и постојећим прописима. Подносилац и дати Корисници 
ће чувати током KEP Пројекта, као и најмање 2 године након последње исплате сву релевантну 
документацију (копије) која се тиче трошкова, доходка и прихода који су у вези са KEP Пројектом и која 
је достављена Комисији, а у такву документацију спадају тендерски документи, профактуре, 
нарудџбенице, докази о плаћању, исплатни листићи, евиденција о радним сатима или други документи 
који се користе за рачунање и приказивање трошкова. Оригинали ових докумената (или оверене 
фотокопије) биће јасни, прецизни и ефикасни и њих ће достављати Водећи партнер на захтев CEI. 
Водећи партнер ће задржати копије свих релевантних докумената Корисника. На захтев Водећег 
партнера, Корисник доставља доказе/тражене документа (рачуноводствену документацију) у два вида: 
индикативно a) јун/јул 2013 и б) октобар/новембар 2013, у складу са израдом  a) Извештаја о напретку и 
б) Завршног извештаја. 

2 Водећи партнер и релевантни пројектни партнери-корисници ће се постарати да све профактуре садрже 
јасне ознаке да су издате за потребе KEP Пројекта. 

3 Водећи партнер и релевантни корисници ће обезбедити да финансијска средства примљена од CEI буду 
публикована у складу са чланом 5 Уговора о гранту који су потписали CEI и Подносилац. 



 

 
1206KEP.001-12 Project 
Partnership Agreement 

 

4

4 Водећи партнер и Корисник ће слободно делити стручна знања и искуства (Know-How) која су потребна 
за имплементацију KEP Пројекта. 

5 Водећи партнер не сме бити подизвођач или снабдевач корисника у контексту KEP Пројекта. Релевантни 
корисници не смеју бити, у контексту KEP Пројекта, нити подивођачи, нити снабдевачи Водећег 
партнера или других релевантник пројектних партнера. 

 

Члан 5. Подизвођачи 
За одређене задатке, који су одређеног трајања, у оквиру KEP Пројекта ангажују се подизвођачи који се не 
сматрају Корисницима.  

Водећи партнер и Корисник се обавезују да изврше процедуру доделе уговора о подизвођачким радовима у 
складу са важећом регулативом која се тиче јавног надметања на тендеру, те у складу са директивама ЕУ о 
процедурама јавног надметања на тендерима.  

 

Члан 6. Грађанска одговорност 
Водећи партнер и Корисник се обавезују да преузму искључиву одговорност према трећим странама која 
проистиче из вршења активности или њихових делова у овиру KEP Пројекта. 

 

Члан 7. Разрешење неспоразума  
У случају било каквих неспоразума који настану између Водећег партнера и Корисника, ARPA ER и SEPA се 
обавезују да настале неспоразуме реше мирним путем. 
У случају да Водећи партнер и Корисник не могу да реше настали спор мирним путем у року од 30 дана по 
пријему писаног захтева једне или друге уговорне стране за мирним решавањем спора, надлежан ће бити 
арбитар којег бира CEI, као давалац гранта. Обзиром да је CEI међународна организација чије су активности 
регулисане законом Републике Италије, у случају спорова везаних за овај Споразум примењиваће се закон 
Републике Италије. 
 

Члан 8. Извештавање у оквиру Пројекта 
1 Водећи партнер је обавезан да редовно извештава CEI о напретку и постигнућима KEP Пројекта кроз 

достављање следећих извештаја, како је наведено у поглављу 4 Уговора о гранту између CEI и ARPA ER: 

- Један Извештај о напретку, који се доставља у року од 5 месеци након отпочињања KEP 
Пројекта;  

- Један Завршни извештај о имплементацији, који се доставља у року од 60 дана након 
завршетка пројектних активности; 

- Један Завршни финансијски извештај који се доставља заједно са Завршним извештајем о 
имплементацији, у року од 60 дана након завршетка пројектних активности. 

Завршне извештаје потписују Водећи партнер и Корисник. 
Корисник ће активно сарађивати са Подносиоцем на изради ових извештаја и прикупљању свих 
релевантних докумената који се достављају уз ове извештаје.  

 
2 ARPA и SEPA су сагласне да записници и сви релевантни материјали настали у оквиру техничких 

састанака могу да се користе у сврху горепоменутог извештавања. 

3 Корисник се обавезује да пружи све релевантне информације Водећем партнеру балаговремено и пре 
подношења извештаја CEI, као и да достави додатне информације у случају да ове CEI захтева. 
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Члан 9. CEI визибилитет 
Сви Корисници KEP изјављују да су сагласни са одредбама наведеним у члану 5 Уговора о гранту који је 
приложен уз KEP Уговоре о гранту и обавезују се да испуне све захтеве у смислу промовисања визибилности 
како прописује CEI и то у свим фазама пројекта. 

 

Члан 10. Поверљивост посебних докумената и ауторкса права 
CEI, Водећи партнер и релевантни корисници обавезују се да очувају тајност сваког поверљивог документа и 
информације или другог материјала који им је достављен у поверењу, а чије би откривање могло да нашкоди 
другој страни. Стране се обавезују да ће поштовати овај принцип и након завршетка KEP Пројекта.  

 

Члан 11. Власништво и коришћење резултата, ауторска права 
Водећи партнер и Корисник су сувласници резултата докумената, те експерстких мишљења добијених у оквиру 
KEP Пројекта.  

Што се тиче ауторских права над пројектним документима, корисници су сагласни са условима наведеним у 
поглављу 6, Уговора о гранту, а који се тичу њиховог односа према даваоцу гранта (CEI). 

 

Члан 12. Финансијско извештавање: финасијска ревизија 
ARPA и SEPA изјављују да су сагласне са садржајем поглавља 4 Уговора о гранту и да се обавезују да га у 
целости испоштоју. 
Даље,  
- ARPA ER, као Водећи партнер, обавезује се да пријави све трошкове KEP Пројекта које је верификовао 

екстерни ревизор, као и да достави CEI редовни финансијски извештај и завршни извештај о приходима и 
расходима; 

- Најмање два пута (у складу са израдом Извештаја о напретку и завршних извештаја), Корисник ће 
доставити ARPA ER датиран и потписан документ који садржи кратак преглед свих трошкова у 
електронској форми, као и на папиру, заједно са свим осталим документима које тражи ARPA ER а која су 
потребна за ревизију. У случају да ревизор или CEI тражи неки документ и/или додатну информацију, 
Корисник је дужан да ове одмах достави. У најгорем случају, Корисник има рок од 5 дана да тражена 
документа/информације достави ARPA ER и то од датума примљеног захтева. 

 

Члан 13. Процењени оправдани трошкови од стране Корисника и финансијски 
допринос 

У складу са завршним буџетом KEP Пројекта, Корисник ће реализовати активности у висини од  €  18,800.00 
што представља укупан предвиђени износ. 

a) допринос у натури 

SEPA ће учествовати у финансирању КЕР Пројекта са € 7.100,00 сопствених средстава (допринос у натури) 
како је наведено у последњем документу који је одобрио CEI; 

SEPA ће обезбедити Водећем партнеру сву релевантну документацију (план и програм рада, фотокопије 
исплатних листића, детаљну евиденцију радних сати) на захтев Водећег партнера. 
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b) активности које финасира CEI 

Друге пројектне активности које реализује Корисник су покривене донациом  CE, а одређене суме према датој 
активности додељује Водећи партнер, и то под следећим условима: 

1e) Спољни виши експерти, јединична цена 100 € особа/дан, у максималном износу од €  6.000,00. Корисник 
ће доставити Водећем партнеру релевантну документацију којом се поткрепљује ангажовање и исплата 
екстерних консултаната(план и програм рада, опис послова и задатака и докази о уплатама). 

4b) Конференције у оквиру пројекта, максимално до € 700,00. Корисник ће пружити Водећем партнеру све 
релевантне документе којима се верификују поруџбине и исплате везане за организацију 
конференција/састанака у оквиру пројеката, а које ће се организовати оквирно у јуну или септембру 2013. 
(потврде о плаћању и слично). 

5b) HACH DR 5000™ UV-Vis Спетрохронометар (Преносни уређај за анализу вода), биће наручен за 
потребе пројекта, али његова максимална цена може да износи € 5.000,00. Ова набавка мора да буде у складу са 
важећим правилима набавке. Подносилац ће надохнадити трошкове кориснику у висини укупне цене уређаја, 
али у максималном износу од € 5.000,00, по пријему доказа о поруџбини овог апарата од стране корисника 
(рачун или слично). 

 

c) Процедура исплате  

у оквиру KEP Пројекта, Корисник ће примити од водећег партнера суму у максималном износу од  €  11.700,00, 
која представља CEI финансијски удео , а користиће се за ставке 1e), 4b) и 5b), које су горе наведене. 

Подносилац ће вршити трансфер CEI доприноса у различитим траншама: 

1) Прва транша, авансно/унапред, у износу од € 6.000 по потписивању овог споразума, под условом да је CEI 
пребацила 50% свог финансијског удела на пројекту Водећем партнеру у виду „авансне уплате“. 

2) Када авансна сума буде искоришћена (квоте корисника) и када Водећем партнеру буду достављени 
документи који приказују како је сума потрошена, Корисник може да потражује преостала средства од Водећег 
партнера. По завршетку пројекта, Корисник ће пружити помоћ Водећем партнеру при изради „Завршног 
извештаја о имплементацији“ и „Завршног финансијског извештаја“, као што је наведено у члану 8 овог 
документа. 

Корисник ће доставити Водећем партнеру све релевантне документе у циљу реализације коначне исплате на 
коју има право (видети додатак 3 овог Споразума).  

Када CEI обради горе поменуте завршне извештаје и призна оправдане трошкове, Водећи партнер ће пребацити 
средства на рачун корисника у виду коначне отплатне квоте, као што је предвидео CEI, и у складу са поглављем 
3, Уговора о гранту између CEI и ARPA ER. 

Предвиђени укупни трошкови које је имао корисник ће редовно бити прегледани током KEP Пројекта. У 
договору са Водећим партнером, суме које су наведене у овом члану могу да буду измењене под условом да су 
измене у складу са Уговором о гранту и буџетом  KEP Пројекта. Све измене било које буџетске линије које се 
сматрају корисним или неопходним за KEP Пројекат, иако остају у оквиру истог буџета, морају формално да 
буду одобрене од стране подносиоца (који ће Водећи партнер даље проследити CEI и чекати његово одобрење). 

Коначни обрачун биће базиран на оцени завршног извештаја од стране CEI, тј. на  ревизији и прихватању 
оправданих трошкова насталих у оквиру KEP Пројекта. 

 

Члан 14. Услови исплате 
Корисник се обавезује да достави Водећем партнеру, што је пре могуће, детаље свог банковног рачуна. По 
пријему ове информације (рачун SEPA, банка, IBAN), Подносилац ће вршити сва плаћања на назначен рачун. 

Водећи партнер и корисник су сагласни да се прва исплата сматра абвансном све док CEI не одобри завршни 
извештај и не пребаци финалну исплату Водећем партнеру. 

Водећи партнер ће пребацити део завршне исплате Кориснику након што њему ову суму исплати CEI, и/или 
достави услове под којима Водећи партнер може да наплати средства која су неоправдано/ненемански  
исплаћена Кориснику . 
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Члан 15. CEI мониторинг 
ARPA и SEPA су сагласне да CEI има право да врши ревизију и проверу свих докумената које Корисници 
доставе у било ком тренутку или имплементације KEP Пројекта. У складу са чланом 4.5 Уговора о гранту, CEI 
ће бити позван да учествује у свим пројектним активностима и јавним догађајима који се организују у оквиру 
KEP пројекта. 

 

Сачињено у Београду, 9. априла 2013. 

 

За Водећег партнера 
ARPA ER 
коју заступа  

проф. Стефано Тибалди 
директор 

 
 
 

_____________________________________ 

 

За Корисника 
SEPA 

коју заступа 
Филип Радовић 

директор 
 
 

 

_____________________________________ 

 

 

Додаци:  

1. Уговор о гранту потписан између CEI и ARPA ER 
2. Оригинал образац за пријаву Пројекта, одобрен од стране CEI  
3. Ажуриран распоред  
4. Смернице које се тичу извештавања и ревизије трошкова 
5. Амандман бр 1 Уговора о гранту 

 

 


