УГОВОР
ИЗМЕЂУ

LOGICA Scarl (Агенција Региона Кампања за логистику и промоцију теретног саобраћаја),
са седиштем у Напуљу - Via Cisterna dell’Olio 44 80134 Напуљ– Италија, коју заступа
генерални директор г-дин Zeno D’Agostino
И
Слободне зонe Пирот, Србија, 18300 Пирот, ул Николе Пашића, коју заступа генерални
директор др Драган Костић
И
Општине Пирот, 18 300 Пирот, Српских владара 82, коју заступа председник општине
Владан Васић
ПРЕАМБУЛА

LOGICA Scarl је Агенција из Кампање за логистику и и промоцију теретног саобраћаја и то
је регионална мрежа између регионалних актера (јавних / приватних) који су укључени у
активности логистике и теретног саобраћаја. Штавише, стратешка визија LOGICA-е је
"национално и међународно признање регије Кампања као одличне територије у логистици
и превозу".
Слободна зона Пирот, Србија, 18300 Пирот, ул Николе Пашића, коју заступа генерални
директор др Драган Костић је акционарско друштво које обезбеђује пословне делатности
гарантоване Законом о Слободним зонама. У Законоу о Слободним зонама Слободна зона
је дефинисана као део територије Србије који је посебно означен и ограђен, са великом
могућношћу вршења послова и активности у оквиру ЗАГАРАНТОВАНИХ КАПАЦИТЕТА И
ПОГОДНОСТИ. Према Закону о слободним зонама, дозвољено је спроводити различите
врсте активности, као што су производња робе, завршне радње кредитног пословања,
складиштење роба и посредовање, банкарско пословање и финансијске трансакције,
активности осигурања и реосигурања, туристичке и све друге услуге, као и боло коју
привредну делатност која није штетна за животну средину.

Општина Пирот, Пирот, 18300, Српских владара 82, коју представља председник општине
Владан Васић је укључена у европске пројекте и већ је припремљен пројектни захтев за

„IPA“ фонд (прекограничнa сарадњa између Бугарске и Србије) и биће реализатор и
корисник донацијe ЕУ.

LOGICA Scarl је укључена у пројекат међурегионалне сарадње под називом "Интегрисани
транспорт и логистика на односима Италија-Балкан" (ITALBALK). ITALBALK пројекат
предвиђа посебан подпројекат о односима ИТАЛИЈА / СРБИЈА у којима је планирана
активност 4.2 "Промоција и усмеравање ка интермодалним алтернативама".

LOGICA Scarl, СЛОБОДНА ЗОНА ПИРОТ и Општина Пирот, 21/01/2010 потписали су
Оквирни споразум за међурегионалну сарадњу у области логистике и теретног саобраћаја.

У том циљу, стране се слажу са следећим:

1) СЛОБОДНА ЗОНА ПИРОТ и Општина Пирот, да изврше задатак хитног спровођења
следећих активности планираних у Оквирном споразуму за међурегионалну сарадњу
између LOGICA Scarl-а, Слободне зоне Пирот и Општине Пирот у области логистике и
теретног саобраћаја потписаног дана 21/01/2010:

Прогноза модела трговинских токова у хоризонту будућег времена (краткорочно,
средњерочно, дугорочно гледано) с обзиром на политику проширења Европске уније и
друге

трговинске споразуме / интеграције у области студије. Ова активност ће се

бавити, модалном анализом за процену будуће потражње након обогаћивања и
проширења трговинских споразума у оквиру Евро-медитеранског басена, од којих се
очекује да пруже значајано унапређење трговинских токова широм Србије и Балкана.

• Прогноза модела будућих перспектива о потенцијалним басенима ефикасних
железничких/ путних/поморских

интермодалних

услуга. Ова активност ће се бавити

анализом модела транспортне политике Европске уније у смислу интеграције TEN-T
мрежа са националном теретном и логистичком мрежом Србије. Анализа ће бити
спроведена са становишта понуде, која препознаје утицај пројеката на доступност и
трошкове превоза у / из Србије, што се показује као најкритичније и релевантно за
саобраћај према Слободној зони Пирот и предлаже могуће даље мрежне нтервенције.

За обе активности, биће примењен систем математичких модела који је у власништву

LOGICA Scarl -а.
2) Пројектне активности ће бити завршене у року од 60 дана од потписивања Уговора.
Детаљније, постављање модела за пријаве ће се спровести у року од 30 дана, а пријаве ће
се вршити у следећих 30 дана. Активности ће се спроводити у седишту LOGICA-е и на
другим местима у складу са потребама пројекта. Сви документи који ће бити резултат овог
пројекта ће бити власништво Слободне зоне Пирот.
3) Резултати пројекта биће објављени у форми извештаја, који ће описати резултате
активности и пружити први увид у будући корак у сарадњи. Хипотезе и активности
моделирања ће бити транспарентно описане у прилогу овог извјештаја.
4) Научни службеник на пројекту ће бити:
• У име LOGICA-е г-дин Dario Aponte (главни оперативни службеник)
• У име Слободне зоне Пирот, др Драган Костић
• У име општине Пирот, г-дин Владан Васић
5) СЛОБОДНА ЗОНА ПИРОТ и Општина Пирот, пребациће средства у износу од € 20,000 (€
10.000 свака) за извршење активности планираних у тачки 1). Износ ће бити пребачен по
достављању извештаја о пројекту.
6) Стране су сагласне да ће о било ком спору који произилази из или у вези са овим
Уговором коначно одлучивати Спољно трговинска арбитража при Привредној комори
Србије применом својих правила или Camera di Commercio di Napoli (Привредна комора

Наполи) својим правилима, једнаким по вредности надлежности за обе арбитраже.
Потписан 21/01/2010 у Пироту

LOGICA SCARL
г-дин Zeno D’Agostino
СЛОБОДНА ЗОНА ПИРОТ

др Драган Костић
ОПШТИНА ПИРОТ
г-дин Владан Васић

