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- ДOM ИАРОДА
Предмет. Сагласи0ст 32 ратификацију угОвОра , тражи cc

У складу са чланОм 16. ЗакОна 0 пОступку закључивања и
извршавања међунарОдних угОвОра (" Сл. гласник БиХ', бр 29/00 и 32/13),
дОстављам0 вам ради давања сагласнОсти за ратификацију :
УгОвОр 0 гранту (ПрОјкат вОдОснабдијевања Граддчац) између БОсне
и ХерцегОвине 1' JII „КОмуналац ", д.д. Градачац и ЕврОпске банке за
Оби 0ву " развОј . СпОразум је пОтппса 0 г. ВјекОслав Беванда ,
мииистар финаисија и трезОра БиХ, 15. септембра 2015. гОдпіне у
Сарајеву.
Будући да је Министарств0 финансија и трезОра БиХ надлежн0 за

прОвОђење пОступка за закључивање ОвОг угОвОра, мОлим0 вас да на
састанке ваших кОмисија, ОднОсн 0 сједнице ДОма, пОред представника
Предсједништва БиХ, ка0 предлагача, пОзОвете и представника
Министарства кОји заступницима, ОднОсн0 делегатима
пОтребне инфОрмације 0 угОвОру.
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SARAJEVO
Predmet : Prijedlog odluke o ratiGkaciji Ugovora o grantu (Projekat vodosnabdijevanja
Gradačac) izmedu Bosne i Ilercegovine i JP „Komunalac", d.d. Grada čac i Evropske
banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investi ćioni grant iz SIDA-EBRD Fonda za
okolišne i klimatske programe , d o s t a v 1j a s e

U prilogu akta dostavljamo prijedlog odluke c ratifikaciji Ugovora 0 grantu
(Projekat vodosnabdijevanja Gradačac) izmedu Bosne i Hercegovine i JP „Komunalac", d.d.
Gradačac i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz sIDAEBRD Fonda za okolišne i klimatske programe, potpisan 15. septembra 2015.godine и
Sarajevu na engteskomjeziku.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine је na svojoj 60. sjednici, održanoj
14.06.2016. godine utvrdilo prijedlog odluke a ratifikaciji predmetnog Ugovora, čiji
zaključak dostavljamo u prilogu akta.
Molimo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da donese odluku 0 ratifikaciji
Ugovora 0 grantu (Projekat vodosnabdijevanja Grada čac) između Bosne i Hercegovine i JP
„Komunalac", d.d. Grada čac i Evropske banke za o бnovu i razvoj koji se odnosi na

investicioni grant iz SIDA-EBRD Fonda za okolišne i klimatske programe
S poštovanjem,

Лtueala 2, san)evo, Tel: (+387 33) 281-100, Fun (+38733)472-188. Лlтгвла 2, Gpa) ево, Ten: (+387 33) 281-100' Факс: (+387 33) 227 - 156
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УГОВОР O ГРАПТУ

(ПРОЈЕКАТ ВОДОСПАБДIIЈЕВАII.А ГРАДАЧЦА)

између
БОСПЕ 11 ХЕРЦЕГОВПНЕ

и
ЈПА „КОМУIIАЛАЦ", д. д, Градачвц

и

ЕВРОПСКЕ БАIПСЕ ЗA ОБПОВУ 11 PAЗBOJ

•

који cc односи нв инвестициони грант из CИДA-ЕБРД Фондв зв еколошке и климвтскс

прогрвмс

Даryм : 1 5 . đецембрп 2015. годинс

CAДPЖAJ

-

ЧЛАН I - ДЕФИНИЦИЈЕ ; РЕФЕРЕНЦЕ И НАСЛОВИ
Одјељак 1.О 1. Дефиниције
Одјељак I .02.Тумачење

ЧЛAH II- ГРАНТ
Одјељак 2.01. Износ, валута и сврха
Одјељак 2.02.Исплате
Одјељак 2. ОЗ .УслОвне и безусловне обавеза пОврата средстава
Одјељак 2.04.ПрераспОдјела
Одјељак 2.05.Отхазивање Прима0ца гранта
Одјељак 2.О6. Плаfiање

ЧЛAH HI - ИЗBPШEЊE ПPOJEKTA
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Одјељак 3.01.Сарадња и информисање
Одјељак 3.02. ОдтоворнОсп+ које се Односе на извОђење Пројекта
Одјељак 3.03 .Поштовањс еколошких и друштвених стандарда
Одјељак 3.04. Обавезе пружања подршке Примаоца гранта и Републике СРпске
Одјељак 3.05.Јединица за имплеменгдцију Пројектđ
Одјељак З .Об. Набавка
Одјељак 3.07. Пројектна евиденција и извјеиггаји ; КонтрОле
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ЧЛAH IV - ФИHAHC ИJCKE H OHEPATHBHE КЛАУЗУЛЕ

14

Одјељак 4.01.Финамсијска евиденција и извјештаји
Одјељак 4.02. Вођење пОсловања ii операција
Одјељак 4.03 .Порези
Одјељак 4.04. Транспарентност
Одјељак 4.05.Превара и кОрупција
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ЧЛAH V - OБ YCTABA H ОТКАЗИВАЊЕ ; ПOBPAT CPEДCTABA
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Одјељак 5.01. Обустава
Одјељак 5.02. Отказивање од стране банке
Одјељак S. ОЗ .Безусловне Обавеза пОврата средстава без обзира на обуставу или

отказивање
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16
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Одјељак 5.04. Обавезе примаоца гракста, Републике Српске и Друиггва
Одјељак 5.05. Случајеви пОврата средстава
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ЧЛAH VI- ИЗВРШНОСТ, PJEШABAЊE CПOPOBA

18

Одјељак 6.01. Извршност
Одјељак 6.02.НемОгуfiнОст остваривања права
Одјељак б .О3. Рјешавање спорова
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ЧЛAH VII - СТУПАЊЕ HA СНАГУ; PACKИД YГOBOPA

19

Одјељак 7.01.Дан сзупања на снагу
Одјељак 7.02. Послови кОји прспхОде ступању на снагу
Одјељак 7.ОЗ .Правна мишљења
Одјељак 7.04.Раскид уговОра због немогуftности ступања на снагу
Одјељак 7.05. Раскид уговора због извођења
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ЧЛAH Viii- РАЗНО
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Одјезьак 8.01. Обввјеппењв
Одјељак 8.02.ОвлвтТгењв зв дјеловвње
Одјељвк 8. ОЗ .Измјенв и допунв
Одјељвк 8.04.Енглескијезик
Одјељвк 8.05.Надокнадв цпете
Одјељвк 8. Об .Уступвње првва
Одјељвк 8.07.Првва, прввнв средствв и одуствјвње од прввв
Одјељвк 8.08. Објавв подвтвка
Одјељвк 8.09.Примјерци
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ДOДATAK I - CTABKE KOJE CE ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ГРАНТА
ДOДATAK 2- ПЛAH НАБАВКЕ
ПPИЛOГ 1- OБPAЗAЦ ЗAXTJEBA ЗA ИСПЛАТУ
ПРИЛОГ 2- OБPAЗAЦ HI4CMA KOШM CE uMEHVJY ОВЛАШТгЕНИ

ПОТПИСНИЦИ

Овај YГOBOP O ГРАНТУ („Уговор") закључен је 15. đеиелгбпа 2015. тодине између
Howe ii Xepucroiuiiie, коју заступа Министарство финансија и трезора („Пpим aлaц"),

ЈП „Комуиалац" д. д, Градачац, („Koмпaниja") и EBPOПCKE БAHKE ЗA OБHOBY
II PAЗBOJ ( „Банка" хли „ЕБРД").
БУДУ7'iII ДА:

(A)

је EБPД међународна финансијска установа успостављена међународним
законом на основу Споразума 0 оснивању Европске баике за обиову и развој
(„Споразум 0 оснивању Банке") од 29. маја 1990. године;

(Б)

је Прималац тражио помоА у финансирању дмјела Пројекта водоснабдијевања

Градачца ;
(I ) je Банка дана 24. децембра 2014. године склопила Уговор 0 зајлry са Примаоцем
у његовом својству Зајмопримца, у складу с којим cc Банка као зајмодавац
сложила да одобри зајам у износу до 6.000.000 евра (шест милиона еврз) за
финансирање дијела Пројекта, како је описано у Додатку 1 овог уговора
(„Пројекат"), под условима утврђеним у Уговору 0 зајму који може бити
измијењен и допуњен с времена на вријеме („Уговор 0 зајму");
(Д) cc средствз Уговора 0 зајму требају стđвити на располагање у корист Компаније
путем Подутовора ФБиХ, Подуговора Туаланског кантона, Подуговора општине
Градачац и Подуговора Пројектног ентитета (као ппо су дефинисани у Уговору

0 зајму);
(Е)

је Банка 24. децембра 2014. године с Компанијом склопила Пројектни уговор,
који cc c времена на вријеме може измјењивати („Пројектни уговор"), у складу
са којим, будупи да је Банка потписала Уговор 0 зајму и овај уroвор, је
Компанија пристапа да изврши Пројекат у складу са условима Уговора 0

пројекту;
(ф)

he Баика с Федерацијом Босне и Херцеговине, Тузданским кантоном („Кантон" )
и Општином Градачац („Општина", a заједно сз Федерацијом Босне и
Херцеговине и Кантоном, свака је „Енлггет за подршку пројекта"), уговор 0
подршци пројекта, који cc C времена на вријеме може измијенити и допунити
(„Уговор 0 подршци пројекта"), у складу са којим, будуки дз је Банка потиисала
Уговор a зајму и овај уговор, cc сваки Ентитет за подршку пројекта обавезао да

he подржати извршење Пројекта у складу са условима Уговора a подршци
пројекта ;
(Г)

је Банка 25. јуна 2009. године са цlведском („Донатор") склопила уговор
(„Уговор a фонду"), xoju cc може измјегbивати с времена на вријеме, којим cc
успоставља CИДA-ЕБРД Фонд за еколошке и климатске програме („Фонд");

(Х)

додатио уз услове Уговора a фонду, Банка cc обавезала да Ће обезбиједити те
управљати и руководити грантом у износу којв не прелази 1.400.000 евра
(милион и четири стотине хиљада евра) из средстава Фонда, a подложно и према
условима наведеним у овом уговору, за набавку одређене робе, радова и услуга у
вези са Пројектом .
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TE JE OBIIM САДА ДOГOBOPEITO СЉЕДЕТгЕ:

ЧЛAII I — ДЕФИИIИД iЈЕ; РЕФЕРЕИЦЕ И HACЛOBII

Одјељак 1.01.

Дефиппцпје

Ријечи и изрази кориш fiени у овом угro вору (укључујуТги Додатке и Прилоге), a
који овде нису дефинисани , приликом коришнења у овом уговору имају исто значење
које им је приписано у Уговору 0 зајму, Уговору 0 пројекзу, Уговору о подршци
пројекту и/или у Сзандардним условима.
Гдје год су коришнени у овом уговору (укључујунги Прилоге и Преамбуле), осим
уколико т o KOHTCKCT другачије захтијева, други споразуми 0 финансирању, осим
уколико контекст налаже другачије , сљедеfiи изрази имају сљедеАа значења:
„Уговори "

означавају уговоре који су на снази unit he бити склопљени
између Компаније и Извођача, у облику it садржају
прихватљивом за Банку, у везн са набавком роба, радова it
повезаних услуга за Пројекат, укључујуби ставке xoje cc
финансирају из Гранзв, a које he y потпуности unit
дјелимично бити финансиране in Гранта.

„Извођачи"

означавају извођаче и Извођаче с добрим угпедом

it

репугацијом које he Компанија ангажовати у вези са
набавком роба, радова и повезаних услуга за Пројекат,
у кљуууј уки ставке кoje cc фивансирају из Гранта, C тим да
he сваки такав извођач it Извођач бити изабран у складу са
одјељком 3.06. (Набаека).
„Исплата"

означава исплату било којег дијела Гранта с времена на
вријеме у складу са одјељком 2.02. (Исидате).

„Донатор"

има значење које мује приписано у Преамбули Г.

„Дан сзупања на снаry"

означава датум ва који овај уговор сзупа на снагу у складу
са одјељком 7.01. (Цан стунања на сисггу).

„Подуговор 0 гранзу
ФБиХ"

означава уговор, у облику it no садржају прихватљивом за
Банку, који he потписати Прималац, Федерација Босне it
Херцеговине , за поддодјелу средстава према овом уговору, а
којегје могуfiе измијенити it дoпyнити с времена на вријеме.

„Фонд"

има значење кoje мује приписано у Преамбули Г.

„Уговор 0 фонду"

има значење које мује приписано у Преамбули Г.

„Подуговор 0 гранту
општине Градачац"

означава уговор, у облику и no садржају прихватљивом за
Банку, који he потлисати Федерација Босне it Херцеговине it
Општина за поддодјелу средстава у оквиру овог уговора, a

којегје могуЋе измијенити и допунити с времена на вријеме .
„Сзавке које cc
финансирају из Гранта”

означавају робу, радове и повезане услуге неопходнс за
Пројекат који he cc финансирати из Гранта како је
детвљнијс описано у Прмогу 1 овог уговора.

„Гpaw ґ'

има значење које му је приписано у одјељку 2.01(a) (Лзнос.
eavyma и сврха) овог уговора.

„Посљедњи рок за
коришflење Гранта"

значи датум одређен у одјсљку 2.02(а) (Лосп,едњи рок за
коришАвње zpaxma) овог уговора .

„Уговор о зајму`

има значење које мује приписано у Преамбули Ц.

„Зајам"

значи финансирање које је или he бити стављсно на
располагање од стране банке примаоца у његовом својству
Зајмопримца у оквиру Уговора о зајму и које cc
потпозајмљује Компанији.

„Подуговор 0 гранry

Пројектногентитета "

„План набавке"

означава уговор, у облику и no садржају прихватљивом за
Банку, xoju he потписати Општина ii Компанија, за
поддодјелу средствва према овом уговору, a xojet' je могуАе
измијенити ii допунити C времена на вријеме.

означава ман набавке за Пројекат који је приложен као
Додатак 2, укључујуТги и ставке, a који може бити

измијењен и допуњсн с времена на вријеме од стране
примаоца, уз претходну мсмену сагласност Банке.

„Пpojeкaт"

означава пројекат којије описан у Прилогу 1 Уговора о
зајму.

„Пројектни уговор"

има значењс којс мујс приписано у Преамбули Е .

„Завршетак Пројекта"

означава датум на који би cc зребало догодитм сљедеfiе:
(a) Компанија Банци и Савјезз{ику за иммементацију

Пројекза доставља обавјсштење , у облику и садржају
прихватљивом за Банку, којегје потписао овлашЋени
предстхвник Компаније, којом cc потврђује даје Пројекат
завршен ;
(6) Банка од Савјетника за иммементацију Пројекти

прима потврду, у облику и садржају прихватљивом за
Банку, којом cc потврђујс без икаквих веЋих резерви, даје
Пројекат завршен ; и
(ц) Банка Компанији доставља обавјештење, којом
потврђује даје Банка задовољна завршезтсом Пројекта.

„ Савјетвхк за
имплементуцију Пројекта ”

означава савјетника/савјетнпке ангажованог/ангужоване
од стране Компаније или за које/га he Компанија дати
налог да cc ангажујегу у складу са одјељком 2.03.
помагапи
при
Уговору
би
о
Пројекry како
имплементацији Пројекта.

„ Уговор о подршци
Пројекта "

има значен>е које ery је припвсано у Преамбули Ф .

„ Овлаш8ени представник
Примаоца "

означава Министарство финансија и зрезора Босне и
Херцеговине .

„ Обавеза поврата
средстава "

означава обавезу из одјељка 2.03. ( Усвовне и бвзусловне
обавеза noepama средстаеа) овог уговора, и може бити
„условна обавезу поврага средстава" или „безусловна
обавеза поврата средстава", како су ти појмови
корипстени у TOM одјељку.

„ Стандардни услови "

означавају Стандврдне услове EБPД- а од
2012. године .

1. децембра

Одјељак 1.02. Тумачење

V овом уговору:
( а) ријечи које означавајуједнину подразумијевају и множину, H обрнуто, осим уколико
тo кoнтeкcт другачије захтијева;
(6) наслови и садржај унесени су само ради лакшег позивања H нe утичу на тумачење
овог уговора;
(ц) ријечи које означавају особе укључују корпорације, партнерства и друге правне
особе и позивање на особу укључује насљеднике и допунrrене опуномоfiенике ; и
(д) позивање на одређени члан, одјељак, распоред или примјер се, осим ако је у oвoм
уговору другачије наведено, смазра позивањем нa тај одређеша члан unu одјељак, или
ripunor unu примјер, овог уговора.

ЧЛАП II— TPAHT
Одјељак 2.01.

IIзнос, валута и сврха

(а)
Према и у складу ca oвим уговором, Банка cc слаже дa Примаоцу из Фонда
обезбиједи грант у износу oд 1.400.000 евра (милион xi чезири стотине хиљада евра)

(„Грант").
(6)
Грант обезбјеђује Банка из Фонда, искључиво зa потребе финансирања стaвки
које cc финансирају из Гранта , a које cc набављају у складу са одјељком 3.06 . (Иабавка)

oвoг уговора.
(ц)
У складу са одјељком 5.05. (Околиости поврата срвдстава) oвoг уговора, Грант
је бесповратан.
(д)
Изричито је потврђено xi договорено дa Банка неfiе бити обавезна да изврши
никакву исплату нити било какво плаНање ua основу u/ann y складу ca овим уговором ,
осим уколико је износ, xoju cc односи на, и једнак је тoj иcплaти или TOM плafiaiьy,
доступан у Фонду у 17 сврху.
(е)
Осим ако cc Банка другачеје договори, ставке које cc финансирају из rpaura
суфинансирају cc из Гранти и Зајма у мјерама и износима утврђеним Планом набавке.

Одјељак 2.02.

IIcnл are

V складу ca одјељком 5.01. (Обустава), одјељком 5.02. (Откавнвањв) xi
одјељком 7.02. ( Услови којн првпixоđе сшупању на снаху) oвoг уговора, Банка исплаАује
Грант C времена нa BpxiJeMc, y једној или више исплата, у складу са сљедеhим
одредбама :
(a)

Посљедњм рок за коришНење Гранта

Право примаоца да тражи исплату у складу ca овим уговором ступа вa снагу са даном
сryпања ua снагу xi престаје датумом посљедњег рока за коришfiење утврђеним у

одјељку 2.02(ф) (Посљедњн рок за коришАење) Уговорз 0 зајму win na каснији датум
који Банка, no сопственом нахођењу и уз договор са Примаоцем , може утврдити и
обавијестити 0 томе Примаоца.
(6)

Одобреиц трошкови

Осим ако cc Банка другачије договори, исплате cc врше само за финансирање :
(1) трошкова насталих (win xoju he настати , уколико Банка тако договори) у
onnocy na разумне трошкове ставки које cc финансирају из Гранта; и
(2) трошкова насталих након датума потлисивања овог уговора .
(ц)

Условгг за ггсплату

He ограничавајуни опште важење одјељка 2.02. (Еfсптате) овог уговора, свака исплата
у оквиру овог уговорз у односу на jenny или више ставки које cc финансирају из Гранта
подложна је, билo у потпуности или дјелимичмо и бмло под одређеним условима или
безусловно , испуњавању unu, no искључивом нахођењу Банке, одустајању од услова да
је, на дан захтјева Примаоца за таквом исплатпм :

(1)износ Зајма који је повучен, или тражен у оквиру задовољавајунег Захтјева за
ловлачење средставз, од стране Примаоца у свом својству Зајмопримца барем једнак
износу Гранта који cc ucnnahyjc, unu je затражен у оквиру задовољавајунег Захтјева за
исплату средстава, од стране Примзоца ; или
(2) пуни износ Зајма дозначен на исте ставке које cc финансирају из Гранта у оквиру
Плана набавке повучен , или затражем у оквиру задовољавајунег Захтјева rn исплату
средстава, у складу са Уговором 0 зајму; или
(3) пуни износ Зајма који је доступан пoд Уговором 0 зајму повучен, или затражен у
оквиру задовољавајунег Захтјевз за исплату средстава, у складу са Уговором 0 зајму.
(д)

Захтјев за ггсплату

Прималац може тражити исллату достављањем Банци оригиналног захтјева за
(1)
такву исплату, потписаног од страме овлашненог представника Примаоца, win особе
коју је именовао овлашнени представних Примаоца. Сваки захтјев за исплату треба
бити у облику из Примјера 1. (Образац Зактјееа за исплату) и треба бити достављен

Банци најкасније петнаест (15) радних дана прије предложеног датума доспијена те
исплате . Такав захтјев је нeoпoзив и обавезујуни за Примаоца, осим ако cc c Банком

другачије договори.
Сваки захтјев за исплату мора бити пропранен документима и другим доказима,
(2)
у облику и садржају дoвoљнoм да cc Банка увјери да Прималац има право на износ
исплате, те да he износ исплате бити коришнен искључиво за ставке које cc
финансирају из Гранта . Tn документи укључују, ann uicy ограничени на, фактуру/е
извођача овјерене од стране win y име Компаније, и преко ФБиХ достављене Примаоцу
билo на стварној фактури или у облику посебне лотврде, кojoм cc од стране Компаније
потврђује да су робе, радови или услуге испоручени нз задовољавајуни начин win
извршени у складу са захтјевима oвoг уговора и одговарајунег уговора.

(е)

В8 Л ута нсПЛ а т а

Исмате cc врше у еврилна у износу који је еквивалентан трошковима који cc
финансирају из средстава Гранта. У случају трошкова насталих у вaлyги unu валугама
које нису евро, еквиваленттни износ исмате утврђује cc na сл.едеби начин :
(1) ако Прималац тражи маfiање у еврима, Прималац одређује еквивалентии
износ исмате на основу дневиог курса којег Централна банка Босне it
Херцеговине објављуЈе на датум који је два радна дана прије датума на који cc
одговарајуfiи захтјев за исмату подноси Банци (или уколико Централна банка
Босне it Херцеговине на тај даryм не објави днев+ ш курс, онда на основу курса
којег Централна банка Босме и Херцеговине објави на дан који је близу

ДОтИЧноГ Датума);
(2) ако Прималац тражи маfiање у валулн unit валузална у којима су
трошкови настали, Банка fie, под условом да су ти трошкови у веfi доступној
валути или валутама, купити тy валуту unit валуте на начин који Банка смазра

одговарајуfiим. Еквивалентан износ исмате Банка утврђује на основу
трошкова промјене валуга које је Банка имала unu Gu ux имала даје користила
евро за испуњење захтјева.

(ф)

Плаба +ба у другпм валутама

У ванредним околностима Банка може испунити захтјев Примаоца да cc плаfiање
изврши у валути или вал угама које нису евро или у валуги у којој је трошак настао. У

том случају, Банка he купити ту валугу unu валуге на начин који Банка сматра
одговарајуfiим . Еквивалентан износ исмате утврђује Банка на основу трошкова
промјене валуга, којеје Банка имала илtt би их имала даје користма евро за испуњење
захтјева.
( г)

МинпмалнП пзнос Псплате

Осим посљедње исплате unit осим ако cc Банка другачије договори, исллате cc врше у
износима од најмање 100.000 евра (стотину хиљада евра).

Одјељдк 2.03.

Условпе it безусловне обавеза поврата средстава

Ha захтјев Примаоца, у облику it садржају прихватљивом за Банку, Банка м oжe,
у складу са важеfiим одредбама EБPД-овог Приручника за исмате, mutatis mutandis,
(a)

прописати безусловие unit условне обавезе поврата средстава како би надокнадила
исмате бавака no акредитт+вима у вези са трошковима који he cc финансирати из
Гранта. Сваки такав поврат средстава предстввља исмату.
У случају условне обавезе поврата средстава, обавеза Банке да плaти cc
обуставља unit прекида одмах no билo којој обустави unit отказивању Гранта oд стране
Банке у складу са одјељком 5.01. (Обустаеа) unit одјељком 5.02. (Отказивање ) овог
(6)

уговора.
(it)
У случају безусловне обавезе поврата средстава, ua обавезу Банке да мати не
утиче никаква каснија обустава unit отказивање Гранта.

Одјељак 2.04.

Прерасподјела

Прималац може тражити од Банке да прерасподијели износе расподијељене на
сваку ставку из ставки које се фмнансирају мз Гранта, наведених у Прилогу 1. овог
уговора, под условом да је таква прерасподјела у складу са условима УговОра a фонду.
Банка може одобрити захтјев за прерасподјелу достављањем обавјештења Примаоцу .
Ta прерасподјела ступа ua снату достављањем обавјештења .

Одјељак 2.05.

Отказпвање од стране Примаоца

Прималац може у било којем тренутзry, a најмање тридесет (30) радних дана
пријс достављања писменог обавјекптења Банци, у потпуности или дјелимично озиажс
сваки неисплаНени ди0 Грантđ. Свак0 такв0 Обавјештење a отказивању Од стране
Примаоца неопозивоје и обавезујуflе за Примаоца.
Одјељак 2.06.

Плабакbе

(a)
Осим ако Банка другачије договори, износи кпје Бaнкa треба исплатити у складу
са овим уговором nnatiajy cc директио на рачун одговарајуlкег извођача, како то
Прималац назначи у свом Захтјеву за исплату .

(6)

Aim би дaтyм доспијеfiа било које исплате у оквиру овог уговора пaдao ua дан

који није радни дан, тада тa исплата доспијева наредни радни рад.
(ц)
Сви износи који Банци доспију за плаfiање у оквиру овог уговора плаЋају се, без
компензације или противпотраживања у еврима, у вриједности на дан доспијеfiа, на
рачун у Лондону, Енглеска, или неком другом мјесту ксје Банка с врелкена на вријеме
може одредити достављањем обавјештења Примаоцу.

tIЛАц Iц — iI3BPШEIbE ПPOJEKTA
Одјељак 3.01.

Сарадња ii ивфврмпсање

(a)
Одредбе одјељака 4.01(a) и 4.01(6) (Сараđња и информкгсање) Стандардних
услова примјењују се као да су у потпувости утззрђене овим уговором mutatis mutandis,
не доводеfiи у питање опште важење истих, као да :
cc позивање на „Зајмопримца" читa као позивање на „Примаоца` ;
cc позивање нa „Јемца" читa као позивање на „Примаоца";
cc позивање на „Зајам" чита као позивање на „Грант"` ; ii
cc позивање нa „Уговор a зајму" читa као позивање нa „овај уговор".
(6) V примању информација у складу са Уговором о зајму, Уговором a пројекту
инили Уговором a подршци пројекта, Банка може корисзмти и ослањати cc na било коју
такву информацију у свом својству пружаоца Гранта у складу ca овим уговором .

.

Одг0в0 рп0ггп кОје cc ОдпОсе на пзвршеібе ПрОјекта

Одјељак 3.02.
(a)

Прималац и К0мпанија, осим ако Банка другачије д0г0в0ри :
извршавају Пројекат одговорно и ефикасно " у складу са овмм угОвором ii
(1)
другим уг0ворима 0 финансирању чији су потписници ; и
извршавају Пројекат у складу са План0м набавке, подложно било каквим
(2)
взмјенама с којима cc Банка може сложитс у писавом облику ;
(3)

извршавају Пројекат у складу са Акционим гшаном за животиу средину и

Утврђеним изв0ђачким захтјевима;
чине све да датум завршетха Пројекта буде најкасније 31. децембра 2017.
(4)
г0дине ; и

(5) предузимају све потребне радње како би се 0безбиједио успјешан
завршетак Пројекзđ.
Одредбе 0дјељка 4.02(д) и 4.02(ф) (Одг0в0рн0спш к0је се 0đи0се на извршење
(6)
Лр0јекта) Стандардних услова примјењују cc na начин као да су у потпун 0сти
утврђене овим угОвором , mutatis mutandis, не доводеfiи у питање опште важење иотих,

ка0 даје:
(I)

позивање на „Зајмопримца" чизано као позивање на „Примаоца"; ii

(I1)

позивање на „средства Зајма" читано као позивање на „Грант".

Одјељак 3.03.

П0 шт0 вање екОлОшких п друштвепих стапдарда

Осим ако Банка другачије н e догОвори , H Прималац H Компанија 06ез6 еђују да
cc nuo Пројекта који cc финансира Грантом 06авља у складу са 0дјељком 2.05.
(Клаузуле 0 п0шт0вању ек0л0шких и đруштвеник стандарда) Уговора о пројекзу.

Одјељак 3.04.

Обавезе пружања пОдршке Прпма0 ца

Прималац не предузима никакве радње, нити д0звољава својим посреднмцима
(а)
или јединицама да предузимају икакве радње, које би могле спријечити или ометатс
извршење Пројекта, или ефикасан рад пројектних постројења, или извршење 06авеза од
сзране Компаније у 0квиру 0вог уг0вора. Прималац, такође, обезбјеђује да њег0ве
политичке или администратсвнејединице, као ни било који субектс у власништву или

под к0нтр0л0м, или које дјелују за или у корист Примаоца, не предузимају нити
дозвољавају икакве сличне радње.

(6)

Осим ако Банка другачије нe догов0ри, Прималац:

(1) прописн0 извршава ~ све своје 0бавезе у складу са 0вим уг0вором и у
складу са Уговором о зајму ;

(2) подржава Компанију у испуњавању њених обавеза у складу са овим
уговором , између осталог предузимајуТги све законодавне, регулаторне и друге

потребне или пожељне радње, и издвајајуАи и обезбјеђујуfiи, или чинеfiи да буду
обезбијеђена, средства ii подршка Компанији према потреби и када је п0требно
да би Компанија завршила Пројекат; и

потписује било које друге документе xi предузима све друге радње које
(3)
Банка утврди да су потребне или пожељне за спровођење овог уговора.
Одјељак 3.05.

Једпппца за пмплемептацдју Пројекта

Компанија обезбјеђује да актзгвности и одговорности JИП-a из одјељка 2 . 03.
(Јвđиница 30 илгплелгвнтацију Лројвкта) Уговора 0 пројекту, укључују набавку ставки
које cc финансирају из Гранзđ и ревлизацију Гранта .
Одјељак 3.06.

Пабавка

( а)
Осим ако Банка другачије нe договори, набавка свик ставки које ce финансирају
ггз Гранта регулисана је Правилима набавке EБPД - а . Стевке које cc финансирају из
Гранта набављају cc путем отвореног надметања како је утврђено у Поглављу 3.
Правила набавке EБPД-a.
Сви уговори подлијежу претходном поступку прегледа утврђеном Правилима
(6)
вабавке EБPД- а .
Одјељак 3.07.

(a)

Пројектпа евидепцпја ix азвјештајх ; Ктгтроле

Компанија обезбјеђује дa информације које KoMnaHuJa д0ставља Baum' u

евиденција коју води Компанија у складу са обавезама Компаније, у складу са
одјељком 2.07. ( УчестаТост извјеигтавања и услови поđиошења извјвштаја) Уговора 0
пројекту, као и одјељком 4.04. (Лројектна ввиđвнција in извјештаји) и одјељком 5.02.
(Еfзвјештавање) Стандардвих услова :

(1)

укључују детаљне информације у везх са уговорима, извођачима,
исплатама, Грантом и његовмм коргпдАењем, ставкама које cc финансирају из
Гранта, као H стањем усаглашености са сваком од клаузула из овог yrosopa, y
облику и садржају прихватљивом за Банку;

(2) садржава довољно информација како би cc омогуfiгшо праАење Гранта
одвојено од Зајма; и

(3) укључује друге информације у вези са, између осталог, Колгпанијом ,
Пројектом и трансакцијом олисаним у овом уговору које Банка може с времена

na вријеме зактвјевати ca painoroM.
Чим буде припремљено , али у сваком случају у року од тридесст (30) дана од
(6)
завршстка посљедњег уг0вора, Компанија доставља Банци завршни извјешзиј (ук0лико
тo Бaнкa буде зражггла, овјерен од стране овлашfiеног службеника Компаније) у вези са
кориш$ењем Гpaнтa, у којем he детаљно навести све уговоре , извођаче, ставке кoje cc

финансирају из Гранта и распореде испоруке и изградње, и

поређење у

односу на

изворна предвиђања.
(ц)
Чим буде припремљено, али у сваколг случају у року oд тридесет (30) дана од
дазума завршетка Пројекта, Компанија доставља Банци завршни извјештај (уколмко тo

Банка будс тражила, овјерен од странс овлашАеног службсника Компанијс), у всзи са
Пројектом, којим cc приказује начии коришfiсњв Гранпа .

(д)
Ha захтјсв Банке, Компавија омогуfiзва Бзнци, Донатору и њиховим
прсдставницима :
1)

да посјстс сваки објскат и градилиштс у вези са Пројектом ;

(2) да извршс конзролу било којс или свих робз, радова и услуга
финзнсираних средствима Гранта и сви.х постројењз, инствлацијз, локацијз,

радовз, објската, имовинс, опрсмс, евидснцијс и докумената рслсвантних за
испуњавањс обавсза Компаиијс у складу с овим уговором ; и

(3) да cc y тс сврхс одржс и обаве разговори са представницима и
запослснима Компаније којс Банка сматра потребним и прикладним.
rio додјсли било којег уговора , Банка може објавити опис истог, назив и
држављанство извођача и уговорну цијсну.
(с)

Компанијз обезбјеђујс да Банка, Донатор it њихови прсдставници имају приступ
(ф)
пословним књигама и извјсштајима у вези са Пројсктом н Грзнтом .

ЧЛАН IV — ФIIIIAHCIIJCKE II OПEPATIIBIIE КЛАУЗУЛЕ
Одјсљак 4.01.

Фпиансијскв евидсиција H извјсштаји

а
Прималац и Компанија вoдe одвојену свидснцију и рачунс у всзи с Грзитом , у
складу са рачуноводствсним стандардимз који су прихватљиви Банци и који сс
досљсдно примјсібују .
(

)

Комланија обсз6 сђујс да информацијс којс Колшанија достави Банци, и
(6)
свиденција коју води Компанијз, у складу са обавезамз Компзнијс, у складу са
одјељком 3.01. (Финансијска евиденција и извјештаји) Уговора 0 пројскту, као и
одјсљком 5.02(ц)(и) (flввјешмавање) Стандардних услова:

(1) укључују

дстаљнс

информацијс

у всзи са Грантом и њиховим

коришнењсм , у облику и садржају прихватљивом за Банку;

(2) садржи дoвoљнo информација како би cc омоryfiило праfiењс Гранта
одвојсно од Зајмз; и
укључујс другс информацијс у всзи са евидснцијом , рачунима и
(3)
финансијским извјсштајимз, којс Банка, с времснз на вријсмс, мoжe с разлогом

захтијсвати.
(ц) Комланија најмањс пст (5) годинз након датума завршетха Пројскта трсба:

(1) чувати финансијскс рачуноводственс документе и свпдснцијс у вези сз
активностима којс су финансиранс Грантом ; и

(2) Банци и/или Донатору на њихов захтјев стављати на располагање све релевантие

финансијске информације у вези са Пројектом , укључујуЋи стање рачуна .

Одјељак 4.02.

Вођеібе послова ii onepanuja

Осим ако Банка другачије договори, Комланија:
(а )
уредно испуњава
Уговором 0 пројекгу ;

све своје обавезе у складу са овим уговором и у складу са

(6)
ненте продати, изнајмити, или на друти начин ставити на располагање своју
имовину која је потребна за ефикасно обављање њених операција, или чије стављање

на располагање може угрозити њену способност задовољавајуflег извршавања њешпг
обавеза у складу са овим уговором ; H
(ц) ' потиисује било које друге документе м предузима било које друге радње за које
Банка утврди да су лотребие или ложељне за провођење овог уговора.

Одјељак 4.03.

Порезп

Комланија плаЋа, када исти доспију, све порезе који су јој одређеим и који cc
(а)
nnafiajy за, или у вези са, потпвсивањем , објављивањем у публикацијама, размјеном,
регистрацијом или овјером нотара овог уroвора (укључујунти давање Гранта) или било
који други документ у вези са овим уговором .

(6)

Ниједан дио средстава Гранта нe смије се дмректио или индиректно користити за

плаfiање било којих пореза, без обзмра na тo jecy nu директни или индиректни, на
територији Босне и Херцеговине или негдје другдје.
(ц)
Ha робу или услуге које Компанија прибавља за сврхе Пројекта и који cc
финансирају средствима Гранта Прималац не може иaмeтaти никакве порезе .
Одјељак 4.04.

ТрапспареІггпост

Компанија лредузима одговарајуfiе мјере дa у релевантиим публикацијама ,
средствимајавног информисања, као и медијима, објави податак даје Пројекат добио
финансијску подршку Шведске.
Одјељак 4.05.

Превара ii wopynHiIja

Компанија cc uehc бавити, uinu h e овластити или дозволити једном од својих
службеника, директора, овлашfiених aanocneuux, лосредника или представника да cc
баве билo каквим забрањеним праксама у вези са Пројектом, Грантом или 6ило којом

трансакцијом описаном у овом уговору.

ЧЛАН V — ОБУСТАВА It OTKA3IIBAIbE; ПОВРАТ CPEДCTABA
Одјељак 5.01.
(а)

Обустава

Уколико cc неки од наведених догађаја догоди и настави догађати, Банка може,

слањем обавјештења примаоца, у потпуности или дјелимично 0буставити право
Примаоца на даљње исплате према овом уг0вору:

(1) било који од других Споразума о финансирању престане важизи или cc
раскине ;
(2) Прималац или КОмпанија није успјела или не успијева испувити било
коју од евојих обавеза према овом уговору, или према било којем другом
сп0разуму 0 финансирању чмјије потшнсник/ца;
(3)

Ентитет за подршку пројекта није успио или не услијева испунити било

коју од својкх обавеза према било којем споразуму о финансирању чији је
потписник ;
(4) Банкаје 0буставила, или cc догодило нешто што даје право Бавци да у
потпуности или дјелимично обустави право Примаоца у свом својству
Зајмопримца да упуБује захтјеве за повлачење средсзава, у складу са 0дјељком
7.01. (Обустава) Стандардних услова или 0дјељком 4.01. (Обустава) Уговора 0
зајму;

(5) Банка је Отхазала, или cc догодило нешто што даје право Банци да у
лотпуности unu дјепимично отхаже Зајам у складу са одјељком
(Отказивањв) Ставдарднвх услова ;

7.02.

дог0дио cc unu cc наставља догађати случај убрзања доспијеfiа из Уговора
(6)
0 зајму u/unu Стандардних услова, a Банка је прогпасила да свакм или било који
дио Зајма доспијева и буде плаfiан у складу са одјељком 7.06. (Случајеви
убрзања доспије fiа) Стандардних услова ;
насталаје ванредна ситуација као резултат догађаја који су cc дог0дилн, a
штo Jc учинило мало вјероватним да cc Пројекат може спровести или да h e
странка или странке бити у могуfiности да изврше своје обавезе у складу са
споразумима 0 финансирању;
(7)

приказ који су Прималац или КОмпанија дали у вези с овим уговором , или
(8)
Ентитет за подршку пројекта у вези са споразумом 0 финансирању чији је
потписник, нетачан је или наводи на погрешн0 мишљење у неком бкгном

смислу;
(9) Статуги Компаније су измијењени, Обустављени, укинути, опозвани или
ux cc Одрекло на начин који значајно и негативно утиче на операције или
фивансијско стање Компаније или њене могуНносзз+ да извршава Пр0јекат или

да извршава своје обавезе према овом уговору;
(10) Прималац је у својству Зајмопримца у потпуносзи или дјелимично
отхазао сваки ненеплаЋени дио Зајма у складу са одјељком 3.08. (Отказивањв)
Стандардних услова;

(11) Путем судског поступка или било које друге службене исзраге утврђено
је да је Прималац, Eнтитeт за подршку пројекта, Компанија, Извођач, unu било
који њихов службеник, запослени, посредник unit представник, учествовао у

било каквим забрањеним праксама;
(12) Законодавни и регулаторни оквир који cc примјењује на сектор
управљања отиадним водама на територији Босне it Херцеговине је измијењен,
обустављен , укинут, опозван unit ce од њега одсзупило на начин који значајно it

негативно утиче на операције unu финансијско стање примаоца да извршава
своје обавезе према овом уговору.

(6)
Право примаоца на бмо коју даљњу исплаry it даље he y потпуности unit
дјелимично, у зависности од случаја, бити обустављено све док догађај unit догађаји
који су довели до обуставе не престану, осим ако Банка не обавијести Примаоца да је

право на даљње исмате поново успостављеио, али под условом да he cc право на
даљње исплате поново успоставити само у мјери и под условима наведеним y TOM
обавјештењу, a такво обавјештење не може утицати unit угрозити бвло које право,
овлашfiење или правно средство Банке у односу иа било који други каснији догађај
описан у овом одјељку.

Одјељак 5.02.

Отказпвдње од стране Банке

(а)
Ако Банка у било којем зренутху, након консултација C Примаоцем , утврди да
одређени износ Гранта неће бити позребан за финансирање зрошкова Пројекга који cc
финансирају из Гранта, Банка може путем обавјештења достављеног Примаоцу откаже
тај износ Гранта . Посљедњег дана за коришftење Гранта сваки неисплаЋени дио Гранта
отказује cc аутоматски, осим ако Банка другачије договори .
(6)
Ако право Примаоца на исмату бмо којег диЈела Гранзз према овом уговору
буде обустављено у складу са одјељком 5.01. (Обустава) овог уговора у непрекидном
периоду од тридесст (30) дана, Банка може, путем обавјештсња достављеног Примаоцу ,
у потпуности unit дјелимично отхазати Грант.
(ц)

Ако је Банка отхазала, или је дошло до догађаја који Банци даје право да у
потпуности unit дјелимично отхаже Зајам, у складу са одјељком 7.02. ( Отказивање)
Стандардвих услова, Банка може путем обавјештења досзављеног Примаоцу, у
потпуности unit дјелимично, озназати Грант.

(A)

Ако Банка, у бмо којем зренутку, утврди да :
набавка бмо које од ставки које cc финансирају из Гранта није у складу
(1)
са овим уговором ;
(2)

су средства исмаfiена у оквиру овог уговора коришнена у еврхе које нису

предвиђене овим уговором ; или
(3)
је, у односу на бмо који уговор, бмо који представник Примаоца,
Ентзпста за подршку пројекта, Компаније, unit било којег извођача, био укључен
у бмо какве забрањене праксе током набавке unit извршења ззквог уговора, a да
прималац није предузео правовремене it одговарајуће мјере задовољавајуЋе за
Банку како би поправио сизуацију,

Банка може, путем обавјештења достављеног Примаоцу, у позиуносзи или дјелимично
отказате Грант. Такво отказивање стула на снагу достављањем обавјештења.
Ако Банка у било којем тренуззry утврди даје пузем судеког лосзупка или било
које друге службене истраге утврђено да је представник Прилгаоца, Ензитета за
подршку лројекта, Компаније, или било којег извођача, учествовао у било каквим
забрањеним праксама, Банка може у лотиуности или дјелимично отказати Грант пугем
обавјештења досзављеног Примаоцу. Такво отказивање cryna на снагу достављањем
обавјештења .
(е)

Од( ељак 5.03.

Безусловгге обавеза поврата средсгава без обзггра на обуставу
lint' оТКазцвагbе

Пикакво озказивање или обустава не примјењују cc на износе који подлијежу
безусловној обавези поврата средстава коју је преузела Банка у складу са одјељком
2.03. ( Условне н беэусловне обавезе поврата среđстава) овог уговора, осим ако је тo
изричито предвиђено том обавезом .
Одјељак 5.04.

Обавезе Прпмаоца

Без обзира на било какво оззсазивање или обуставу, све одредбе овог уговора и
даље су у потпуносзи на снази, осим ако то није изричито прописано у овом утовору.
Одјељак 5.05.

Случајеви поврата средстава

Уколико дође до нeкor од наведених догађаја H OH cc насзавља у доље
назначеном периоду, тада Банка, у било којем тренутзry зрајања тог догађаја, слањем
обавјештења Примаоцу tint' Компанији , може захи{јевати да Прималац и/или
Компанија врате средства цијелог или неког дијела Гранза (и плате све друге износе
који cc плаfiају у оквиру oвoг уговора), a исзтг he одмах након тога постати доспио за
наплаry ( без обзира на оно штo у овом уговору указује на супротно):
(а)

Дoгoдиo cc неки oд догађаја наведен у одјељку 5.01(а)(1) (Обустава) овог

уговора ;
ant' 5.01(а)(3)
дана
након што је
(Обустава) овог уговора, it насзавио cc без исправке тридесет (30)
Банка 0 томе доставила обавјештење ;
(6)

Догодио се неки oд догађаја наведен у одјељку 5.01(а)(2)

(ц)
Догодио cc неки од догађаја наведен у Уговору 0 зајму и Стпндардним условима,
или cc наставио, a Банкаје прогласила цијели unit било који дио Зајма -доспјелим за
наплазу у складу са одјељком 7.06. (Случајеенубрзања đвспијеАа) Стандардних услова ;
(д)
Банка у било којем тренутку утврди да је путем судског постулка или било xojc
друге службене исзраге утврђено даје било који представник Примаоца, Бнтитета за
подршку пројекта, Компаније, или било којег извођача, учествовао у било каквим

забрањеним праксама ;
Прималацје у евојству Зајмопримца у потпуносзи или дјелимично опсазао сваки
неисплаfiени дио 3ајма у складу са одјељком 3.08. (Откатнвање) Сзпндардних услова.
( е)

ЧЛAII VI— II3BPШHOCT, PJEШABAIbE CПOPOBA

'
Одјељак 6.01.

Права

IIзвршвост

обавезе Примаоца и Компавије правоснажни су извршни у

складу са
њиховим условима, упркос било којелн локалном зaкoнy који указује на супротно .
Прималац и Компанија не могу ни под каквим околностима остварити било какво
право у погледу тога да је било која одредба овог уговора неправос»ажна илм
неизвршива из било којег разлога.
H

Одјељак 6.02.

ПелнонуБноег остваривања права

Пикакво одлагање остваривања , или препуштање остваривања било којег права,
овлашftења unit правног средства, који на основу овог уговора припадају свакој од
страна, no било којем неиспуњавању уговорних обавеза, не угрожава тaквo право,
овлашннење или правно средство, нити he cc тумачити као одрицање од ucntx unu
прихватвње неиспуњавања таквих обавеза ; нити he радња те стране кoja cc односи на
било које неисгнуњавање обавезе, или било које прихватање неиспуњавања било каквих
обавеза, узтнцази на или угрозити било које право, овлашЋење или правно средство те
стране у односу на билo које наредно неиспуњавање обавеза.

Одјељак 6.03.

Рјешавање enopona

Одредбе одјељка 8.04. (Рјешаеање спороеа) Стандардни.х услова прилнјењују cc ua
начин као да су наведене у овом уговору у потпуности, укључујући mutatis muraпdis, не
доводеби у питање опште важење мсттпг, као да cc:
позивање на „Уговор о зајму" unu „Пројекгни уговор" чита као позивање
(I)
на „овај уговор` ; H
позивање на „Зајмопримца" или „Пројектни ентитет " чита као позивање
(II)
на „Примаоца", односно на „Компанију".

l

ЧЛAH VII— CTYПAЊE HA СНАГУ; PACKIIД YГOBOPA
Одјељак 7.01.

Дан ступања н a ciiary

Осим ак0 cc Банка, Прималац и Компанија другачије догов0ре, овај угов0р cryna
на снаry на дан на који Банка Примаоцу достави обавјешзење 0 прихватању доказа од
стране Банке, у складу са одјељком 7.02. ( Услови к0ји преткоде ступању на снагу) и
0дјељком 7.03. (Правна миисзења) овог уговора.
Одјељак 7.02.

Усл0ви који претаоде мупагг.у нa мга ry

Овај уговор не cryna на снаry док cc Банка нe увјери да cc ниједан догађај из
одјељка 5.01(a) (Обустава) или одјељка 5.05. (Случајеви поврата средстава) овог
уговорз иије догодио и иаставља догађази, те док сљедеfiи претходни усл0ви нe 6уду
испуњени, у облику и садржају прихватљивом за Банку, или Банка no искључивом
нахођењу одустане од истих, било у потпуиости mm дјслимично и било под одређеним

условима или безусл0вн0:
(а)

Банка је примила два прописно потиисава оригинала овог уговора ;

сви послови који прегходе ступању на cнaгy Уг0вора 0 зајму у складу са
одјељком 9.02. (Услови који првтходв ступању на снагу) Стандардних услова и
(6)

одјељком 5.01. ( Усл0ви који препгходв ступању на снагу) Уговора 0 зајму, осим ступања
на снаry овог уговора, испуњсни су у 0блмку и садржају прихватљивом за Банку;

(ц)
Банка је примила доказе, у облику и садржају прихватљивом за Банку, да је
позиисивање и размјена 0вог уговора у иие Примаоца и Компаније прописн0
овлашпено mm разификовано свим п0требним Владиним, административним и
корпоративним радњама ;
(д)

Подуговор 0 rpaury БиХ је потписан H достављен те су испуњени сви услови

који претходе њег0в0м сryпању на cuary mm праву Федерације Босне и Херцеговине дa
под наведеним уговором врши повлачења, 0сим ступања ua снаry овот уговора ;
(е)

Подуговор 0 гранту опшзине Градачац је потписан и д0стављен TV cy испуњени
cnn усл0ви који претх0де његовом сзупању нa снаry или праву Општине да под
наведеним уговором врши повлачења, осим сryпања на снаry 0вог уг0 вора ;
Подуговор 0 гранry Пројектног енлггста је потписан и достављсн те су
(ф)
испуњени cnn услови који претходе њег0вом сryпању на снаry или праву Компаније да
п0д наведеним уговор0м врши повлачегба, осим ступања i-ta cuary овог уговора ; H
( г)

Банци су достављени други документи којеје иста C разлогом захтијевала.

Одјељак 7.03.

Правиа мишљегба

Kao дио доказа које јс п0требно доставити у складу са одјељком 7.02. ( Услови
који првпстоđв ступању на снагу) овог уговора, Прилгалац и Колгпанија Банци

достављају, i-inn najy дa cc достави, мишљење водитеља правне службе Компаније
испред Компаније, те министра правде Б0сне и Херцеговине испред Примаоца, у
облику и садржају прихватљив 0м за Банку, у одн0су нa овај уг0вор, којим cc показује
дa је 0вај уговор прописно 0добрен или ратификован 0д стране, те потписан и

размијењен , у име Примаоца и Компаније, и да представља ваљану н правно
обавезујуЋу обавезу Примаоца и Компаније, спроводив у складу са својим условима.

Одјељак 7.04.

Раскпд угввора због немо ry биостп ступана на снагу

Ако
овај уговор не ступи на снагу до датума који слиједи стотсну и осамдесст (180)
календарских дана након датума потписивања овог уговорз ; или

( а)

Уговор 0 зајму нe ступи на снагу од датума утврђеног у одјељку 5.03. (Раскиđ
уговора због нвмогунностн ступања на сипгу) Уговора о зајму или било којег каснијег
датума о којем је Банка обавијестсла Примаоца у његовом својству Зајмопримца у
складу са одјељком 9.04. стандардних услова,
(6)

све обавезе Банке у оквиру овог уговора престају, осим ако Банка, након разматран,а
разлога кашњења, не утврди каснији датум за потребе овог одјељка . Банка одмах
обавјештава примаоца 0 TOM кacниjeм датуму.
Одјељак 7.05.

Раскицi УгОвора због пзво ђ eta

Oaaj уговор остаје нa снази све док Прималац и Комланија не изврше све своје
одговарајубе обавезе у складу са одредбама истог, осим уколико cc исттi не раскине
раније у складу са његовим одредбама и ако су Ентитетс aa подршку пројекта испунили
све своје обавезе у складу ca одредбама одговарајуfiег споразума 0 финансирању ; под
условом дa одредбе одјељка 6.03. (Рјвшавањв cnopoea) наставл.ају да важе након
раскида овог уговора.
(a)

Упркос свему што у овом уговору указује ua супротио, одредбе одјељка 5.05(д)
(Случајввн поврата срвđстава) настављају дa важе након раскида овог уговора H TO пст
(5) година нaкoн дaтумa завршетха Пројекта.
(6)

'LIIAH VIII — PAЗIIO
Одјељак 8.01.

Обавјештеіба

Свако обавјештење или захтјев, чије је достављање или подношење потребно
unu дозвољено у оквиру oaor уговора, мора бити у писаном облику. Осим ако није
другачије предвиђено одјељком 7.01. (Дан сшупања no снагу) oвor уговора, такво
обавјештење cc сматра прописно достављеним или захтјев nponucuo поднесен кaдa је
достављен / 0 страви кojoj je потребно дa исто / u буде ДОстаВЉСН или поднесен нa
адресу 0 којој је страна кoja доставља обавјештење илн пoднocи захтјев другу страну

обавијестила лисаним путем. Осим ако овим уговором turn Приручником зa исплате
EБPД - а није другачије предвиђемо, достава може бипн извршема лично, електромском
поштом turn путем фaкca. Доставе које су извршене пугем факса такође требају бити
потврђене путем поште.

1' Прпмавца :

Босна ii Херцеговина
Министаротво финансија и трезора
Трг Босне и Херцеговине 1
71000 Сарајево

Босна и Херцеговина
Ha пажњу: Министра финансија и трезора
Факс : +387 33 202 930

За Компавпју:

K' „Комуналац" д. д, Градачац
Хусеина Капетана ГрадашчевиЋа 114
76250 Градачац
Босна и Херцеговина
Ha пажњу: Директора
Факс : +387 35 816 106

Зa Бaі'кy:
European Bank for Recoпstтuctfon and Development (E вpoпcкa бaнкa зa oбнoвy in paзвoj)
One Exchange Square

London EC2A 2JN
United Kingdom (Yjeдињeнo Кpaљeвствo)
Ha пажњу: Јединице зa операцију вдминисзрације
Факс : +44 20 7338 6100

Одјељак 8.02.

ОвлашБења за дјеловагбе

Свака радња којује потребно или дозвољено предузети, и сви документи којеје
потребно или дОзвољен0 потписати у оквиру овог уговора, a од стране Примаоца или

Компаније, морају бити предузете или потписани од спране овлашfiених представника
Примаоца и Компаније, у зависности од случаја, или другог службеника Примаоца ii
Компаније, којег тај овлашАешн представник именује у писаном облику. Прималац и
Компанија достављају Банци доказе о овлашТгењима и овлашђени примјерак потписа
TOT службеника, садржајно у облику Прилога 2 (Обраппј đописа којим се именују
овлашнени патписници).

Iiзмјена I! допуиа

Одјељак 8.03.

(a)

Овај уговор може бити изммјењен и допуњен писаним актом којег потписују

овлашfiенн представник Примаоца, одгroсно Компаније, те прописно овлашЋени
службенмк Банке.

(6)

Прималац и Компанија, прије пристајања на бЕшо какве измјене и допуне

Уговора о зајму и Уговора 0 пројекзу, од Банке морају зазражити сагласност у њеном
својству пружаоца гранта у оквиру овог уroвора.
ОДјељак 8.04.

Енглескп језик

Овај уговор је прилремљен и потиисан на енглеском језику. Сваки документ
досзављен у складу са овим уговором мора бити на енглеском језику. Докумеити на
било којем другом језику морају бити пропраfiени преводом на енглески Jean; који је
овјерен као одобрени преводтеје такав одобрени преводконачан .
Одјељак 8.05.
(a)

Надокпада штете

Компанија и Прималац преузимају пуну одговорност за, и пристзју на и

иадокнађују штезу и ослобађају одговорности Банку и њене службенике, дирекгоре,
запослене, посреднике и раднике, од било којих и све одговорности , обавеза, губитака,
штerл (компензационих , кривичних или других), казни, потраживања, тужби, пореза,

судских поступака, зрошкова и издатака (укључујуНн разумне хонораре правног
заступника и трошкове и издатке исзражног посзупка), било које врсте ii природе,
укључују8и , a не доводеfi и у питање опште важење раније наведеног, cue које
произилазе из уговора те намјерно наношење штсте (укључујуТги немар) ann објективне
одговорности или н a други начен , a које су намстнуте, нанесене од стране мли взнесене

против Банке win било којег њеног службеника, директора, запослених, посредника
или радника (без обзира na тo да ли је штста такође надокнађена oд сзране бил o које
друге особе у оквиру билo којег другог докумензз) и које cc ua Guno xoju начин, бил o
директно win индиректио, односе нa мли произилазе из:

(1) било којих трансакција предвиђентс овим уговором илн потписивања,
размјењивања или извршавања истог;
(2)
рада и одржавања објеказа Примаоц или Компаније или власништва над,
конзроле или посједовања истих од стране Примаоца или Компаније; или
(3)

остваривања било каквих права и правних средстава Банке у оквиру овог

уговора; м
под условом да Банка uerua никакво право да буде обештеfiења у оквиру овог уговора
због властите крајње нелажње или злонамјерног понашања.
(6)
Прималац и Компанија потврђују да Банка закључује овај уговор, те да је
дјеловала искључиво кao пружалац Гранта, a ne као савјетиик Примаоцу и Компанији .

Пpимaлaц и Компанија представљају и гаранзују да су се приликом склапања овог
уговора држали м ослањали на савјете које су им давали њихови правни, финансијски и
други сзручни caвjeтници, те да cc uucy ослањали на, нити he ce од сада ослањати на,
било којн савјст xoju им даје Банка.

,

Одјељак 8.06.

Уггупање права

Прималац it Компанија не могу усзупити unit ua бнло који начин пренијети сва
у оквиру овог уговора без преткодне писмене
сагласности Банке.
unit било којм дио права млн обавеза

Од(ељак 8.07.

Права , правна средства it одустајање од права

Права it правна средства Банке у оквиру овог уговора не смију Guru угрожена
било којом радњом unit ствари, које би, независно од овог одјељка, могле угрозити та
права unit правна средства. Никаква уобичајена пракса нити одлагање остваривања, unit
немогуfiност остваривања било којег права, овлашпења unit правног средства Банке не
смије угрозиги било које такво право, овлашНење unit правно средсзззо, unit бити
тумачено као одустајање од истог. Свако одустајање од било којег услова овог уговора
мора бити у писаном облику и потписано од стране Банке. У случају да Банка одустане
од услова за исплазу Гранта, смазра cc да cc Примanац прмјемом те исплате сложио C
условима тог одустајања, a право Банке да зражи поштовање тог услова cc изричито
задржава у сврхе свих наредних исплата. Права it правна средства предвиђена овим
уговором it другим уговорима разматраним овдје, кумулативна су H не спречавају било
које друго unit наредно остваривање истих unit остваривање било којег другог права
unit правногсредства .
Одјељак 8.08.

Објава података

Банка може објавити документе, податке и евиденције у вези са Примаоцем H
овом зрансакцијом (укључујупи копије овог уг овора и било којег другог уговора
размазраног овдје), које Банка сматра одговарајуfiим за било које потребе у вези са
Guno којим спором који укључује Примаоца it Guno xoju Ентитет за подршку пројекта, a
у сврху задржавања unit остваривања Gunc кojer права Банке у оквиру овог уговора или
било којег другог уговора размаграног овдје, unit наплаСивања било којег износа којег
Банка није наплатила, it y сврху извјештавања у складу са Уговором о фонду.
Одјељак 8.09.

Првмјерци

Овај уговор може бити потписан у Guno ком броју примјерака, од којих cc сваки
сматра оригиналом, anu сви ouu заједно чине један те иcти документ.

ПOTBPTiYJYTiIi ГOPE ПАВЕДЕПО, стране су у овом уговору, лреко својих
прописно овлашТгених представника, потписале овај уговор за шест примјерака на први
rope наведени датум.
БОСПА ii ХЕРЦЕГОВIПiА
Потигао :

/иечитпк ппттм/

Име : BJEKOCЛAB ББВАНДА /руком написано/
Функција : !JHHIICTAP ФЕIНАНСIIЈА 11 ТРБЗОРА /руком нaпucaнo/

ЈП „КОМУПАЛАЦ" д. д, ГРАДАЧАЦ
Потписао :

/мечитпх nomnucI

Име: ДАМИР ОКАНОВИТг /руком напигано/
Функциј a: Д1IРЕКТОР /руком написпно/

ЕВРОПСКА SAIIKA ЗA ОБПОВУ B PAЗBOJ
Потписао

/нечитпк потпис/

Име : 1ANBRO ТVN /руком напиганп/
Функција: Шеф канцеларије ЕБРД-ау БЕ1Х/руком nanucano/

ДOДATAK 1- CTABKE KOJE CE Ф1iНАНС1IРАЈУ ПЗ ГPAIITA
Табела приказана у овом прилогу наводи ставке којс сс финансирају из Гранта и износ
Гранта дОдијсљсног свакој ставки која cc финансирв из Гранта.

Ставке којс cc фпнавмграју 113 Грапта
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ПРIIЛОГ 1- OБPAЗAЦ ЗАХТЈЕВА ЗA ПСПЛАТУ
[Откуцати на меморандуму Примаоца]

[Дaтум]

Eвpoпcкa бaнкa за oбнoвy и paзвo]
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom

1

Ha пажњу Јединице за админиетраци] у операци] е
Операцп] а б р . 45810 (Компонеита Грапта)
Заатl ев за ггсплату б р . [1]

пзмеђу Боспе ii Херцеговине, ЈП - а
Предмет : Угавор о Гранту од
„Комупалдц Градачац", д. д. ii Европске баике за обпову п разво] („Банка ").
Овим пугем тражимо сљедеfiу ynnary у складу са одредбама rope наведеног Уговора 0

гранту :
Валута Гранта:
Позребна валуга уплате :
Финансирани износ/и/валуга :
Датуп+ валуге :
Плативо (примаоцу уплазе):

EUR
[2]
[3]
[4]
[5]

Налог за плабање (Банкарскп подаци примаоца уплате):
Назив рачуна примаоца уплате :
Бро] рачуна примаоца уплате :
Назив банке примаоца уплате :
Адреса банке примаоца уплате:

[6]
[7]
[8]
[9]

Подацп кореспондентне бапке припгаоца уплате :

Назив кореспондентне банке:
Адреса:
Назив рачуна:
Бро] рачуна :

Референца уплате:

[10]
[11]
[121
[13]
[14]

Овим потврђу] емо да рани] е нисмо тpaжили исплату из Гранта зa покривање ових
трошкова . Mu нисмо добили, нити нам]еравамо да доби]емо средства за ову нам]ену из
средстава било ко]ег другог гранта, кpeдитa unu за]ма.

El-1

Робе и услуге обухванене овим захтјевом купљене су или се купују у складу са
условима Уговора 0 гранту.
Овим потврђујемо EБPД-у да (n посгупамо у складу са нашим обавезама као што је
наведено у Уговору 0 гранту и Уговору о зајму, и (I 1 ) да cc ниje догодмо нишга што би
могло значајно и неповољно угицати на наше активности или финансијско стање или
на нашу способност извршења Пројекта или извршавања ваших обавеза према Уговору
o гранту.

C поштовањем ,
[Потписи)] за и у име [15]
Прмози :

— Укупан број образаца : [16]
— Укупан број ставки документа : [17]

Ilапомепе за попуібаваібе Обрасца Захтјева за исплату
[1] Прималац треба нумерисати сваки образац захтјева. Први захтјев за исмату гранта
he бити број 1, наредшн захтјеви he бити 2, 3, итд. Одговорност Примаоца је да води
евидеіпiију 0 броју свих захтјева за иc плaтy гранта којеје поднио у оквиру одређеног

Уговора 0 гранту. Обрасци захтјевз требају слиједити исти секвенцијални систем
нумерисања, без обзира на тo јесу ли исти за исмату директве уплате или за издавање
обавезе поврата средстава. Коришнење овог система нумерисања спречава конфузију у
случају да су обрасци задржани у пошти, факсирани више пута, итд.

[2] Молимо наведите вапугу потребне стварне намате. To he бити или валуга гранта,
или валута трошкова (видјети [3] испод). Банка може у одређеним околностима
пристати да изврши иcплaту у треној валуте, у којем случају he поступати као
посредник Примаоца с циљем прибављања валуге .

Уколико је умата потребна у више од једне валуге, потребно је за сваку валуту
користити други образац захтјева.

[3]Финансирани износ/и је/су оригинални трошкови, у њиховим оригиналним
валутама како је наведево у обрасцу извода, израчунати no одговарајунем проценту
утврђеном у Уговору 0 гранту за примјењиву прихватљиву ставу која cc финансира из
Гранта. Износ/и наведен/и овдје требају одговарати укупном/им износу/има у одјељку
[15] обрасца сажетка.

[4] Датум валуте је датум на који је рачун EБPД а теренен износом исмате. EБPД не
-

може гарантовати да he средства бити дозначена на рачун примаоца уплате исти дан,
јер тo зависи oд процедура клириншког система или банке примаоца у земљм примаоца
умате. Потребно је минимално 15 радних дана размака између дана када EБPД прими
захтјев и траженог датума валуте. Ако је уплата потребиа што је прије могуне, a ue na
тај одређени датум валуте, боље је нe назначити одређени датум вен уписати „штo је
прије могуне" у поље [4]. Y TOM случају EБPД h e извршити уплату у сваком случају у
року oд 15 радних дана, ann u раније ако је могуне. (Напомињемо да се умата може
гарантовати у року од 15 дана само aкo je Захтјев за исмату тачан H комплетан)

[5] Исмата cc врши примаоцу умате. Обично he прималац уплате бити Извођач, али
ако се Банка договорила другачије у писаном облику и ако прможена документација
(видјети образац сажетха) пружа доказе да је зајмопримац веА плaтиo Извођачу, тада cc
умата врши Примаоцу.

[6]Иазив рачуна примаоца умате he y веfiини случајева једноставно бити назив
примаоца умате .
[7] Број рачуна примаоца уматеје потребан како Gu cc избјегла кашњења. Y све веfiем
броју земаља банке одбијају да изврше умату ако број рачуна примаоца умате није
дат на налогу за nnafiaњe.
[8] Банка примаоца уплате је банка у којој cc uananu рачун примаоца умате. Иаведите
назив банке и град.
[9] Умјесто адресе може cc дати шифра дјелатиости или SWIFT код.

Кореспондентиа банка примаоца уплате потребна је само ако cc уплата неТге
[10]
извршити у валути земље у којој cc nananu банка примаоца уплате . Y TOM случају,
кореспондентна банка је банка која cc налази у земљи валуте уплате, код које прималац
умате има рачун.
[11] Умјесто адресе може cc дати шифра дјелатиости или SWIFT код кореспондентне
банке.
[12] Пазив рачуна банке лримаоца умате hey веfшни случајеваједностзвно бити назив
банке примаоца умате.
[13] Број рачуна банке примаоца уплатеје битан ако банка примаоца умате има више

рачуна код кореспондентие банке, или ако није чланица SWIFT - а (систем
међународног електронског матног промета). Иначе, овај број је користан али није
обавезан . Гдје је то могуАе, потребно је навести u 'BAN број (Међународни број

банковног рачуна).
[14] Референца уплате коју he EБPД послати с уматом помаже примаоцу умате да
препозна уплату. Уколико cc nc тражи никаква одређена референца, EБPД he навести
назив Примаоца гранта и број уговора.
[15] Потпис. Образац сажетка захтјева треба бити потписан од стране или за Примаоца

гранта.
[16] Образац сажетха набрајају све ставке документације која је прможена уз Захтјев
за исмату. Уколико има много ставки , препоручује cc коришЋење посебног обрасца за

сваку категорију.
[17] Ставке документације (}тoвop и, фактуре, признанице, итд) потребноје набројатм и
представити истим редослиједом којим cc појављују у обрасцима сажетха. Овдје је
пoтpeбнo навести њихов укупан број како Gu cc EБPД у олакшао преглед.
-
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ЕВРОПСКА БАIИСА ЗA ОБПОВУ H PAЗBOJ

Опепацнга

Иазив Ппимао qа : [1'

~

Захтгев
Ё [4]
Ставка кога (реф.бр/назив/% )

[3]

се
финансипа
"3 Гпанта
32 нсплати :
[6]

Обпаза q сажетка
S, [ 5 ]

Датим : [2l

Ставк
a
бр.

Onuc ставке

Бр. и датум
Уговора

[7]

[ 8]

[9]

Ј

Иазив и
адреса
1lзвобача

Кратак опис
роба, радова и
услуга

Валрга ii
укуппа
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Уговора

Валута ii
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[10]

[11]

[12]

[13]
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у валутн
трошка

[14]

УКУПНО (по валути

П ОТПИс

[151
[16]
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ПАПОМЕПЕ
ПСПЛАТУ

ЗA ПОПУ1bАВАЊЕ

ОБРАСЦА

САЖЕТКА ЗAXTJEBA ЗA

[1] Назив. Пазив примаоца гранта . Ово треба бити исто као н на Обрасцу Захт]ева за
исплату ко]ем ова] образац сажетка припада.
[2] Даryм . Датум захт] ева. Ово треба бити исто као и на Обрасцу За.хт]ева за исплаry
ко]ем ова] образац сажетка припада.
[3] Бро] операци] е. Ова] бро] ] е исти као и на форми 3а.хт] ева за исплаry ко]ем ова]
образац сажетха припада.
[4] Бро] захт]ева. Ово ] е бро] Захт]ева за исплату ко] ем ова] образац сажетка прилада.
[5] Бро] обрасца сажетка . За сваки захт] ев за исплату потребно Jo нумерисати образац
сажетка почев од 1. xi њихов укупан бро] треба да буде наведен на Захт]еву за исплату
ко] ем ова] образац сажетка припада.
[6] Ставка ко]а cc финансира из Гранта за исплату. Ово Jo ставка ко]а cc финансира из
Гранта за Про]екат ко] и cc финансира из средстава тражене исплате. Погледа]те Уговор
0 гранry како бисте пронашли назив и референтне бро] ставке ко]а cc финансира из
Гранта, xi проценат трошкова ко] и cc финансира] у (на прим] ер „Ставка ко] а се
финансира из Гранта бр . (36), опрема, 60%").

Ако Jo ]едан Захт]ев за исплату укључу]е трошкове из више од ]едне ставке ко] а cc
финансира "3 уговора, онда ] е потребно користити посебан образац сажетха за сваку од
стдвки ко] е cc финансира] у из Гранта.
[7] Бро] ставке. Све ставке документаци] е (фактуре, уговори, признанице, итд) треба]у
бити представљене истим редосли] едом ко] им cc по] ављу]у у обрасцу/има сажетка.
Како би cc олакшало препознавање , документи чреба]у бити нумерисанн , почевши од 1,
2, 3, итд. За сваки нови захт] ев за исплату, a ова] бро] треба биги ]асно назначен на
самом документу. Укупан бро] ставки за укупан бро] свих образаца сажетха наводи cc
на Обрасцу Захт]ева за исплаry.
[8] Опис ставке . Опишите сваку ставку, нпр. „фактура", „признаница", „потврда
инжењера", „превод [...]", итд.
[9] Редни бро] уговора xi даryм . Препоручу] е cc да cc уговору доди] ели оригинални бро]
када cc исти саставља између Примаоца гранта xi Извођача . E БPД fie ова] бро]
прихватити за потребе свог вођења евиденци] е. Ho уговору ни]е доди] ељен
оригинални бро], EБPД he му доди] елити бро] xi 0 тoмe обави] есттгги Примаоца гранта у
тренутку одобравања. Ако Прималац гранта не зна бро] у тренуттry попуњавања
обрасца сажетха, ова] дио cc може оставити EБPД у да га попуни .
-

Датум уговора/наруцбенице такође ] е потребно навести у ово] колони .
Папомена: исти уговор може cc по] авити у више од ] едног захт]ева за исплату ако cc
испорука роба, радова или услуга (видјети [11]), као xi уплата за ове робе, итд. о6авља у
етапама .

[10]Иазив и адрсса Извођача. Иазив и адрсса другс уговорнс стране уз Примаоца
гранта (Извођач) у уговору/нарурбсници, какојс описано у [9].
[11] Кратак опис роба, радова и услуга. Овс робе, радови и услуге треба]у одговарати

информаци]ама којс су датс у Уговору или другим достављенмм докумснтима, м
трсба] у спадати у ставку која cc финансира из Гранта из [6].

[12] Валута и укупна вријсдноот Уговора . Укупна ври]едноот, у оригиналној валуги,
Уговора навсденог под [9].

[13]
Валута и износ прихватљивог трошка. По трошку: укупан износ, доспио или
плаfiен, у оригиналној валути, како јс обухваЋсно факгурама или другим докумснтима
наведенима у [7] и [8]. Када посто] и више од ] едне „етавке" за сваки трошак (нпр.

фактура, потврда или признаница, све за исти трошак), те ставке трсба]у бити стављене
у заграде , a само један износ треба бити приказан у ово] колони.
[14] Износ финансирања. За сваки износ наведен у колонм [13], мора бити одговара] уАи
износ у ово] колони [14], израчунат у проценту наведеном у [б], који одговара
катсгори] и овог обрасца сажспса. Износ финансирања трсба бити у оригмналној валуги
уговора и трошка (колоне 12 и 13). To можс , ann uc мора бити исто као и валуга за] ма
или валута уплате .
[15] Укупно . Износи финансирања, набро]ани у [14], трсба] у бити сабрани у ]сдан

укупан износ no nanyru. 33 Захт]еве за дирсктну исплату, износ/и навсдсни овдје
требају одговарати износу/има наведеним у [9] формулару Захтјева за директну
исплаry.
[16] Пoтпнc. Образац сажстха захт]сва трсба бити потписан од странс или за Примаоца
гранта . Види образац Захтјева за исплату у вези са захт] евом потписа.

El .6

ПРILПОГ 2 - ОБРАЗАЦ ПIICMA КОЛIМ CE IIMEHYJY ОВЛАШ'fiEHII
ПОТПIIСПIщП
[Откуцати на меморандуму Примаоца гранта]

[дaіyм]
Европска банка за обнову и разво]
One Exchange Sq u are

London ЕС2А 2JN
United Kingdom
Ha пажњу: Јединице за администрацију операције
Предмет: Операција бр . 45810 (Компонента гранта)
Писмо којим cc именују овлашfiени потписници'
Поштована господо ,
Позивајуfi и се нa уговор од
(„Уговор 0 гранту"), измеТју Босне H
Херцеговине, nI -a „Комуналац" д. д, Градачац и Европске банке за обнову ii развој
(„Банка"), обавјештавамо Вас да је свака особа чи] и cc ов]ерени узорак потписа налази
у наставку, овлашfiена да у име Примаоца гранта потписује Захт]еве за исплазу и било
ко] а друга обавјештења или документе потребне или одобрене 33 позписивање у оквиру
rope наведеног уговора 0 гранту.

IID'IE
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УЗОРАК ПОТПIIСА

Сва преткодна обав]ештења у којима су достпвљени nowucu службеника овлашfiених
да потписују у име Примаоца гранта у оквиру rope наведеног уговора 0 гранту су овим
опозване.

'Прималац може у било којем зренутку изми) енитн именовање тиме што Банци достави HOBO
Писмо кoj им cc именују овпашбени поттшсници .
Е 2-1

,

C поштовањем ,

За ii y пме :

Потписао:
Име :
Функција :

ПАПОМЕПЕ 3" ПОПУ ► bАВАњЕ IIIICMA КОЈПМ CE ПМЕПУЈУ ОВЛАШЋЕПП

ПОТППСППЦП
•

Горњу пуномонн у име Примаоца гранта треба потписати његов одговарајунни
овлашfiени представник. Иапомињемо да, у односу на сваку радњу потребну или
одобрену у складу са одредбама одјељка 2.02. или одјељка 2.03. Уговора о гранту ,
горњу пуномоЋ у име Примаоца гранта треба поттшсати овлашнени потписник
Примаоца гранта, у складу са одјељком 2.02(x).

• У случају да сваки документ треба бити потписан од стране више од једног
службеника, пуномонн то мора јасно навести, a прва реченица мора бити
прннлагођена у складу с тим. Ако су овлашНени потписници подијељени у двије
гpyne, a потребан је списак службеника из сваке од гpyпa, ово, такође, треба бити

јасно наведено.
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