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На основу члана 26. Закона о Јавно приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/11; 15/16 и 104/16)  и члана 60. тачка 45. 
Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, 
на седници одржаној ______________.године доноси 

 
 
 

 
О Д Л У К У 

 
 

1. УСВАЈА СЕ  предлог концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на 
територији града Ужица на основу добијеног позитивног мишљења Републичке 
комисије за јавно приватно партнерство и концесије број 27/21 од 6. септембра.2021. 
године. 

 
2.  Одлуку  објавити у "Службеном листу града Ужица". 
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_______________________________ 
  

                                              
 

 
 
 
 
 
 
 



ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 
 
 

Образложење 
 
 

 
У складу са чланом  12. и чланом 29. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник РС” број: 88/11, 15/16 и 104/16) Градско веће града Ужица на седници 
одржаној 19.4.2021. године донело је Закључак о одређивању модела финансирања 
потенцијалног пројекта јавно-приватног партнерства са елеменатима концесије  за 
пројектовање, финансирање, изградњу, одржавање и управљање паркинг гаражом I у 
Ужицу. 
 
Стручни тим за припрему и реализацију пројекта јавно приватног партнерства за 
поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника  на 
територији града Ужица образован Решењем бр. II 344-91/21 од 10.5.2021. године, израдио 
је предлог концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на територији града 
Ужица и у складу са чланом 29. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник РС” број: 88/11, 15/16 и 104/16) исти доставио Комисији за јавно 
приватно партнерство и концесије ради давања мишљења. 
 
Комисија за Јавно-приватно партнерство и коцесије дана 6.9.2021 године доставила је  
мишљење у ком наводи да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно-
приватног партнерства са елементима концесије. 
 
Чланом 29. став 2 тачка 3. Закона о јавно приватном партнерству и коцесијама(„Службени 
гласник РС” број: 88/11, 15/16 и 104/16)  прописано  је да се предлог концесионог акта 
доставља Скупштини јединице локалне самоуправе на усвајање. 
 
Градско веће је на седници одржаној 17.11.2021. године, утврдило  предлог Одлуке о усвајању 
предлога концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на територији града Ужица и 
предлаже Скупштини да исти ј размотри и усвоји. 
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1. ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ 

 

1.1. Правни оквир 

Чланом 7. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијма  

(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016 - у даљем тексту: ЗЈППК) прописано је 

да је јавно-приватно партнерство (ЈПП) дугорочна сарадња између јавног и приватног 

партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или 

одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од 

јавног значаја, које може бити уговорно или институционално.  

Члан 4. став 1. тачка 5) ЗЈППК дефинише уговорно јавно-приватно партнерство као 

јавно-приватно партнерство у којем се међусобни однос јавног и приватног партнера 

уређује уговором о јавно-приватном партнерству. 

Члан 10. ЗЈППК дефинише да је концесија, уговорно јавно-приватно партнерство са 

елементима концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење 

природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или 

обављања делатности од општег интереса, које надлежно јавно тело уступа домаћем или 

страном лицу, на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање 

концесионе накнаде од стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни 

партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије. 

Члан 11. ЗЈППК дефинише да се концесија може дати ради комерцијалног коришћења 

природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини, односно 

добра у својини јавног тела или обављања делатности од општег интереса, а нарочито:  

- за истраживање и експлоатацију минералних сировина и других геолошких 

ресурса; 

- за поједине делатности унутар заштићених подручја природе, као и за коришћење 

других заштићених природних богатстава; 

- у области енергетике;   

- за луке;   

- за јавне путеве;   

- за јавни превоз;   

- за аеродроме;   

- у области спорта и образовања;   

- на културним добрима;   
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- за комуналне делатности;   

- у области железница;   

- за комерцијално коришћење жичара;   

- у области здравства;   

- у области туризма;   

- и другим областима.  

 

Поред Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама у наставку се налазе 

законски и подзаконски акти који су од значаја при изради овог предлога за доношење 

концесионог акта: 

1) Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 

64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19 и 37/19 – др. закон); 

2) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 

95/18); 

3) Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18); 

4) Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. 

закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/2020); 

5) Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - 

др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – 

др.закон); 

6) Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

36/09); 

7) Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10); 

8) Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – 

испр.,14/16, 95/18 – др. закон); 

9) Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 

– др. закон); 

10) Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 

– др. закони); 

11) Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 

УС и 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење); 
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12) Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 

113/17 – др. закон); 

13) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18 и 31/19); 

14) Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/8 и 95/18 – др. закон) 

15) Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 

градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 98/18); 

16) Уредба о надзору над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству 

(„Службени гласник РС”, број 47/13); 

17) Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

(„Службени гласник РС, број 75/10); 

18) Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/06, 84/06 - испр., 30/10 и 102/15); 

19) Правилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 

пожара и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05); 

20) Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова 

(„Службени гласник РС“, бр. 58/12, 74/15 и 82/15); 

21) Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон справљен са 

природном и вештачком лакоагрегатном испуном („Службени лист СФРЈ“, број 

15/90). 

Чланом 2. став 3. тачка 7) Закона окомуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018), управљање јавним паркиралиштима је одређено као 

комунална делатност, која је у члану 3. став 1. тачка 7) даље детаљније дефинисана као 

услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима 

(затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, 

услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање 

паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, 

постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као 

и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење 

возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне 

самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга. 
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Статутом града Ужица (”Службени лист града Ужица” бр. 4/2019) утврђено је да 

”град врши надлежности утврђене Уставом и законом, као и друге надлежности и послове 

државне управе који су му законом поверени” (члан 26. став 1.). У кругу надлежности града 

Ужица, прописаних Статутом града Ужица, у складу са Законом о локалној самоуправи 

предвиђено је да град Ужице ”уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних 

делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословни простор” 

(члан 26. став 2. тачка 2). као и да ”прописује прекршаје за повреде прописа града” (члан 

26. став 2. тачка 14.).  

Скупштина града Ужица, како је прописано у члану 60. став 1. тачка 28) Статута 

града Ужица ”уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе 

корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења 

надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање 

комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или 

предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово 

спровођење”.  

Одлуком о комуналном уређењу (”Службени лист града Ужица” бр. 6-1/2008, 21/2008 

– др. одлука, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013, 22/2015 и 10/2017) 

прописане су површине јавне намене. Под површином јавне намене подразумева се 

простор утврђеним планским документом за уређење или изградњу јавних објеката или 

јавних површина, у који се убрајају и паркинг простори између зграда и јавна 

паркиралишта (члан 6. Одлуке). Одржавање чистоће на јавним површинама, како је 

прописано у члану 5. Одлуке, подразумева између осталог и чишћење и прање јавних и 

осталих површина (уклањање блата, сакупљање отпадака и друге нечистоће, прање 

површина јавног саобраћаја), уклањање грађевинског и другог материјала са јавних 

површина, уклањање регистрованих, нерегистрованих и хаварисаних моторних возила са 

тротоара, тргова и других јавних површина, уклањање свих предмета, објеката, уређаја и 

инсталација са јавних површина, постављених без одобрења надлежног органа.  

Одлуком о градским управама (”Службени лист града Ужица” бр. 14/2008, 2/2009, 

9/2010, 25/2010 и 33/2016), у оквиру Градске управе за инспекцијске послове и комуналну 

полицију, обављају се послови који су на основу одговарајућих законских прописа и 

градских одлука дефинисани као инспекцијски надзор у областима, које укључују и 

комуналну област и заштиту животне средине. Одлуком је прописано да Комунална 

полиција обавља послове који се односе на одржавање комуналног реда, вршење контроле 

над применом закона и других прописа и општих акта из области комуналне и других 
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делатности из надлежности града, заштиту животне средине, подршку спровођењу прописа 

којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду и друге послове. Под одржавањем 

комуналног реда подразумева се одржавање реда у низу комуналних области, а између 

осталих и у области паркирања и одржавања јавних површина. 

Одлуком о јавним паркиралиштима (”Службени лист града Ужица” бр. 6/2009, 

18/2012, 20/2013, 10/2017 и 21/2018) јавна паркиралишта су дефинисана као ”посебно 

изграђени објекти и јавне површине одређене за паркирање возила”. У складу са Одлуком, 

јавна паркиралишта одређује Скупштина града Ужица, и јавним паркиралиштима се не 

сматрају посебне површине за паркирање возила, које припадају одређеном објекту 

односно предузећу, установи, такси стајалишту и др. Јавна паркиралишта, како је уређено у 

члану 3. Одлуке о јавним паркиралиштима могу бити: стална, привремена и повремена. 

Под сталним паркиралиштима се подразумевају јавне гараже, посебно изграђене јавне 

површине намењене за паркирање возила и саобраћајне површине које су посебно одређене 

и обележене за паркирање возила. Привремена паркиралишта су тзв. ”привремено уређене 

јавне површине које се, до привођења намени утврђеној урбанистичким планом, користе за 

паркирање возила”. Под повременим паркиралиштима, Одлука подразумева ”јавне 

површине у непосредној близини објекта, у којима се одржавају спортске, културне, 

уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, за време њиховог трајања”. Јавна 

паркиралишта, на територији града Ужица, у зависности од тога да ли се врши наплата 

накнаде за коришћење паркиралишта, су: општа и посебна. Под општим паркиралиштима 

се подразумевају ”јавна паркиралишта за чије коришћење се не врши наплата накнаде”, док 

се под посебним паркиралиштима подразумевају ”јавна паркиралишта за чије коришћење 

се врши наплата накнаде”.  

1.2. Предмет концесије и предложена дужина трајања концесије 

У складу са класификацијом дефинисаном ЗЈППК, предметно јавно-приватно 

партнерство је уговорно јавно-приватно партнерство са елементима концесије, односно 

јавни партнер/концедент и приватни партнер/концесионар ће бити повезани искључиво 

јавним/концесионим уговором. 

Град, у својству Јавног тела, припремио је овај предлог ради подношења Комисији за 

јавно-приватно партнерство, ради давања мишљења и оцене да ли се Пројекат може 

реализовати у форми јавно-приватног партнерства са елементима концесије, и Скупштини 

Града Ужица, ради усвајања. 
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Давалац концесије је скупштина јединице локалне самоуправе, када су јавна тела и 

предмет концесије у надлежности јединице локалне самоуправе. 

 

Управљање јавним паркиралиштима је комунална делатност, која се сматра 

делатношћу од општег интереса, у складу са одредбама Закона о комуналним 

делатностима. Комуналне делатности, у смислу овог закона, јесу делатности пружања 

комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица 

код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим 

вршењем. Законом о комуналним делатностима прописано је да се на поступак поверавања 

обављања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице 

локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично 

наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују одредбе закона којима се 

уређује јавно-приватно партнерство и концесије. 

С обзиром на јавни значај обезбеђивања решавања све већег проблема паркирања и 

саобраћаја уопште, интерес је Града, као јединице локалне самоуправе, да обезбеди 

одговарајући број паркинг-места. 

Предмет јавног/концесионог уговора, који ће по спроведеном поступку у складу са 

ЗЈППК, Град Ужице као јавни партнер/концедент закључити са приватним 

партнером/концесионаром на основу овог предлога је: 

- Финансирање, изградња, управљање и одржавање јавним паркиралиштем/гаражом 

које ће иницијално имати до 300 места на к.п. бр. 8454/1, КО Међај, Ужице, уз 

могућност повећања броја места (зависно од доступности додатних локација) у 

складу са јавним/концесионим уговором; и 

- Финансирање набавке, управљање и одржавање система контроле, надзора и 

санкционисања непрописно паркираних возила.  

 

Примарно географско подручје на коме би се обављала концесиона делатност је 

територија града Ужица утврђена чланом 20. став 1. тачка 20. Закона о територијалној 

организацији Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 

18/2016 и 47/2018). 

 

Дужина трајања концесије је 25 година, почевши од тренутка ступања на снагу јавног 

уговора. 

 



10 
 

 

 

1.3. Основни подаци о граду Ужицу 

Град Ужице се налази у средишту западне Србије и представља административни, 

привредни, друштвени и културни центар овог дела Србије.Сам град се налази у 

централном делу Златиборског округа и обухвата површину од 667 км2, на којој живи 

75.805 становника, односно 114 становника на км2. Ужице се налази на надморској висини 

од 411 м, која варира и прелази 600 метара. Кроз град протиче река Ђетиња , и Ужице је 

географски стављено у долину реке Ђетиње. Територија града се са западне стране граничи 

са Републиком Српском, а почевши са  општинама Бајина Башта, Косјерић, Пожега, 

Ариље, Чајетина. 

Подручје града Ужица обухвата 31 катастарску општину и 41 насеље. Насеља су 

груписана у 7 заједница насеља, које се могу посматрати као специфичне, засебне цели- не: 

Ужице, Севојно, Крвавци, Бела Земља, Равни, Каран и Кремна. Изузимајући Ужице од 

осталих насеља, једну зону сачињавају приградска насеља у којима се концентрише све 

већи број становника, а другу зону, са мањом густином, чине „испражњена“ сеоска насеља. 

Житељи планинских села разбијеног типа све више насељавају центре заједница насеља и 

приградски простор, уз задржавање мешовитог начина привређивања. Ушорени начин 

насељавања развијен је на целој територији. Центри насеља формирани су уз 

саобраћајнице, а приградско насељавање постаје тренд. 

Ужице је средиште Златиборског округа. Округ је добио име по истоименој планини 

јужно од града, који достиже висину од 1496 м. Град се налази на надморској висини од 

411 м. Кроз њега протиче река Ђетиња, притока Западне Мораве. 

Привреда овог региона је високо извозна и постојано бележи суфицит у размени са 

иностранством. У извозу доминирају производи прераде обојених метала, воће, производи 

наменске индустрије и готови текстилни производи. Извозно орјентисана привреда 

представља велики потенцијал и знатну компаративну предност овог региона.Водеће 

привредне делатности у Ужицу су прерађивачка индустрија, грађевинарство и 

пољопривреда. 

Вредност спољнотрговинске размене остварене на подручју региона Ужице, у првих 

једанаест месеци 2016. године износила је 1058 милиона USD, од чега се на извоз односи 
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576 милиона USD а на увоз 481 милиона USD. Остварен је суфицит од 95 милиона USD и 

покривеност увоза извозом од 120%. 

У односу на исти период 2015. године, укупна спољнотрговинска размена је већа за 

2,4%. Обим и извоза и увоза је повећан. Укупан извоз повећан је за 2.8% а увоз за 2%. 

Остварени суфицит већи је за 7% у односу на суфицит остварен у истом периоду 2015. 

године. Град Ужице учествује са више од 65% у укупној спољнотрговинској размени 

Региона. 

Најразвијеније делатности у агроиндустрији су: прерада воћа замрзавањем, кланична 

индустрија, прерада меса и производња сувомеснатих производа, производња: млека и 

млечних производа, ракија са заштићеним географским пореклом, лековитог биља и 

шумских плодова, а постоје капацитети и за производњу сокова, воћних сирупа, џемова, 

мармелада, компота и прерађевина од поврћа. 

У металској индустрији најзначајнији су полупроизводи од бакра и алуминијума и 

производи наменске индустрије. У грађевинарству су заступљене све делатности од 

високоградње, нискоградње до завршних занатских производа. У насељу Ужице живи 

43.126 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,4 година (36,7 

код мушкараца и 38,0 код жена). У насељу има 17.836 домаћинстава, а просечан број 

чланова по домаћинству је 3,06.  

Кључне карактеристике демографске слике града Ужица: 

-  По попису из 2011.године, у граду Ужицу, на површини од 667 км² живи 78.018 

становника, тако да је просечна густина насељености 117 становника/ км²;  

- У градском подручји живи 75% укупног становништва, а 25% у приградском 

подручју. Драстична је разлика у насељености територије града и села, што 

одсликава однос насељености између најбројније градске месне заједнице 

Крчагово у којој живи 11.200 становника и сеоске месне заједнице Врутци, која је 

удаљена од центра града око 15 км, у којој живи само 139, углавном старачког 

становништва;  

- Од укупног броја становника, 98% чини српско становништво. Поред српског 

становништва на подручју града Ужица живе: Црногорци, Југословени, Хрвати, 

Роми, Македонци, Муслимани, Словенци, Мађари, Руси, Бошњаци, Словаци, 

Буњевци, Русини, Албанци, Немци, Украјинци и Бугари;  

- Према попису из 2002. Године, просечна старост становника Ужица је била 39,2 

године (38,3 мушкарци и 40,0 жене);  
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- Стопа наталитета има ниске вредности (931/1000);  

- Стопа оште смртности има средње вредности (11.59/1000);  

- Од укупног броја, пунолетно становништво броји 66.626, док је предшколске деце 

било 5.191; 

- Према активности, 40.023 лица се убрајају у активно становништво;  

- На основу «Пројекције становништва Србије 2007-2017. година» број становника 

у граду Ужицу ће се до 2017.године смањити за 3.801, као резултат средње стопе 

морталитета и ниске стопе наталитета, али пре свега услед миграција младог, 

високообразованог становништва у веће центре. 

Према расположивим подацима РЗС, структура становништва старог 15 и више 

година према степену школске спреме, може се закључити да је:  

- 5% становништва без школске спреме;  

- 37% становништва има завршену основну школу; 

- 49% становништва је са завршеном средњом школом;  

- 5,2% има више, а ϖ 6,2% високо образовање.  

Град Ужице је са ширим окружењем повезан друмском и железничком саобраћајном 

мрежом. На овом простору укрштају се значајни магистрални и регионални путеви:  

- М5 ( Чачак - Пожега – Ужице) – веза са Босном и Херцеговином;  

- М21 (Ваљево-Ужице) – веза са Црном Гором;  

- М191 (Ужице-Бајина Башта-Зворник);   

- Р112: Кремна-Калуђерске Баре-Бајина Башта;  

- Р213: Ужице-Јелова Гора- Бајина Башта (Варда); 

 - Р230: Бела Земља-Никојевићи-Чајетина;  

- Р263: Ужице-Каран-Косјерић.  

Оваква заступљеност магистралних и регионалних путева указује на значај града у 

саобраћајном повезивању централне Србије са Црном Гором и Босном и Херцеговином. 

Обим саобраћаја на магистралним путевима има тенденцију раста, посебно је 

карактеристичан летњи период и улазно - излазни правци у односу на градски центар. Град 

Ужице повезује централну и северну Србију са Црном Гором и железничком мрежом. 

Најзначајнији правац је једноколосечна, електрофицирана, железничка пруга Београд-Бар 

која је намењена путничком и теретном саобраћају. Дужина пруге кроз Град је 23,3км. 
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Главна железничка станица се налази на ободу централне градске зоне, док се теретна 

станица налази у индустријској зони Крчагово. Значајне су и две локалне станице: Стапари 

и Севојно. Од посебног интереса за Ужице је укоколосечна пруга Шарган Витаси-Мокра 

Гора-Котроман-Вишеград, која као највећа туристичка атракција повезује Србију са 

Босном и Херцеговином. Град Ужице има ресурсну базу за развој ваздушног саобраћаја, а 

то је цивилни и војни аеродром Поникве, удаљен 12км северозападно од централне градске 

зоне. Аеродром тренутно није у фукцији. Потребне су значајне инвестиције за његово 

санирање и привођење намени. Ради остварења тог циља, је формирано јавно предузеће 

''Аеродром Поникве'' како би се створио институционални оквир за преговарање и 

привлачење неопходних инвестиција.  

Велики потенцијал за водоснабдевање града чине бројни водотоци и извори чисте, 

пијаће воде који се незнатним кондиционирањем могу употребљавати за пиће. Снабдевање 

пијаћом водом је решено изградњом регионалног водосистема Врутци за градску зону и 

ближу околину, а за удаљена подручја ван градске зоне каптажама и индивидуалним 

водоводима. Водосистем Врутци са постројењем за преради воде Церовића брдо 

капацитета 600 l/s може уз мања улагања повећати капацитет на 1.200 l/s. Дужина 

водоводне мреже износи 275 km.  

Град Ужице се напаја електричном енергијом из трафо станице (ТС) 110/35 kV 

Горња Пора преко ТС 35/10 kV Доварје, Теразије, Уремовачки Поток, Крчагово, Царина, 

Бела Земља, Пора и Кремна. ТС 35/10 kV Севојно 1 се напаја из ТС 110/35 kV Севојно, као 

и највећи индустријски произвођачи ''Ваљаоница бакра'', Севојно и ''Импол севал'', Севојно 

преко трансформације 110/6 kV. Индустријска постројења се напајају преко 10 kV и 0,4 kV 

мреже, а домаћинства преко 0,4 kV мреже. Мрежа 10 kV у градском подручју и Севојну је 

кабловска (подземна), док је 0,4 kV мрежа мешовита (надземна и кабловска). У ширем и 

ванградском подручју, електромрежа је надземна.  

Телекомуникације у Граду су организоване преко јавних телефонских централа 

дигиталног и аналогног типа, мобилних оператера и интернет оператера. Телефонски 

капацитет Града по броју телефонских прикључака (41.5 на 100 становника) указује на 

добро развијену мрежу. На подручју Града функционишу два оператера фиксне и три 

оператера мобилне телефоније. Интернет приступ се остварује путем телефонских мрежа, 

али и бежично, сателитски и путем оптичких каблова (ADSL). Скоро сви интернет 

оператери доступни у Србији, доступни су Ужицу.  
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Дужина дистрибутивне мреже гасовода са прикључцима износи 49.420 m. Дужина 

разводне мреже је 10.000 m. Тренутни број корисника је 10 домаћинстава и два правна 

лица, а процењује се да ће до 2015. Године бити 13.500 корисника-физичких лица и 85 

корисника-правних лица.  

Град Ужице карактерише разграната мрежа водотокова (720м/км2 ). 95% водотокова 

је у функцији одржавања водотокова од стране ЈП ''Србијавода''. Највећа пажња се поклања 

квалитету главног водотока, реке Ђетиња, а испитивања су показала да је квалитет овог 

водотока треће категорије. Загађеност је најчешће органског порекла, а највећи загађивач је 

изливање санитарних вода. Вода акумулације Врутци је треће категорије, а запажена је 

ниска концентрација кисеоника. Евидентан је недостатак континуитета у мониторингу 

квалитета воде, система за регулацију отпадних вода и процеса у одржавању и унапређењу 

квалитета воде.  

Имисијске концентрације глобалних показатеља загађења су, као средње мерне 

вредности, испод републичког просека. Прецизним мониторским мерењем у краћим 

временским дневним интервалима, могу се добити прецизнији подаци у дневним 

осцилацијама. Оно што је евидентно је да је повећање броја моторних возила и лошији 

квалитет горива један од највећих узрочника загађења. Повећане концентрације дима и 

чађи су карактеристичне за зимски период, а то је последица грејања на чврста горива. 

Нјавећи емитер штетних гасова је ЈКП ''Градска топлана''.  

Град Ужице припада Тарско-Златиборском шумском појасу и мањим делом чини 

најнижи појас и појас виших планина, а највећи део је предео побрђа, нижих и средњих 

планина. Састав биљних заједница је представљен шумским заједницама које представљају 

оро-климатогени тип вегетације. Травне површине су последица крчења шума. Испитивања 

су показала да највећа контаминација земљишта потиче од индустријских постројења. 

Депоновање комуналног отпада на простору града Ужица обавља се на депонији чврстог 

отпада на Сарића Осоју. Усвајањем Националне стратегије управљања комуналним 

отпадом, Ужице је одређено за центар у коме је формирана регионална депонија и 

рециклажни центар на локацији ‘Дубоко’ са постројењем за издвајање и сепарацију 

секундарних сировина из комуналног отпада. Нова санитарна депонија ће опслуживати 

следеће општине Златиборског и Моравичког округа: Чачак, Чајетина, Ивањица, Бајина 

Башта, Косјерић, Лучани, Пожега, Ариље и Ужице. Број становника у овим општинама је 

371.010 (попис 2002). Посебан проблем представљају нерегулисана, дивља сметлишта. 
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2. РАЗЛОЗИ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДУЖИНЕ 

ТРАЈАЊА КОНЦЕСИЈЕ 

 

2.1. Разлози за давање концесије 

Разлози за давање концесије су вишеструки. Према јавно доступним подацима1, у 

граду Ужицу је 21.766 аутомобила, односно по једно возило на нешто 3,35 становника2, 

што је занемарљиво мање од просека у Републици Србији. За тај број возила, обезбеђено је 

само 1.100 уличних паркинг места и 200 места у јавним гаражама. Стога, није ни чудно што 

је у Стратегији локалног одрживог развоја града Ужица 2012. – 2020. као један од 

индикатора за остваривање специфичног циља 1.1. Развој, унапређење и управљање 

саобраћајном инфраструктуром дефинисан број паркинг места по становнику.  

Имајући то у виду, Град Ужице је приступио, уз подршку УНОПС, изради документа 

под називом Програм унапређења пружања паркинг услуга у Граду Ужицу за период 2021-

2023. године, који је коришћен као основа за израду овог предлога и пратећих докумената. 

Један од налаза тог документа је да је доступност паркинг места становницима и 

посетиоцима у граду Ужицу на ниском нивоу, посебно у урбаном језгру локалне заједнице, 

у којој је најфреквентнији саобраћај, највећа концентрација радних, пословних, образовних 

и других активности становништва и највећа концентрација градских органа, служби, 

установа, организација и пружалаца јавних и комерцијалних услуга.  

У граду Ужицу живи укупно 73.667 становника (према подацима од 30.06.2018. 

године), што је у односу на резултате пописа из 2011. године мање за 4.373 становника. На 

територији града, бележи се тренд повећања броја регистрованих путничких возила, како у 

укупном броју (без обзира на старост путничких возила), тако и броја ново-регистрованих 

путничких возила. У следећим табелама приказујемо број регистрованих путничких возила 

по годинама – по узорку и број ново-регистрованих возила по годинама – по узорку, као и 

                                                           
1 Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, 2020. 
2 Према наведеној публикацији, процењени број становника у Ужицу у 2019. години је 72.940. 
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укупан број регистрованих и ново-регистрованих возила без обзира на тип возила по 

годинама3.  

Табела 1: Број укупно регистрованих возила на територији града Ужица (за 2014, 2015, 

2019 и 2020. годину) 

Година Број укупно регистрованих 

путничких возила 

Број укупно регистрованих 

возила без обзира на тип 

возила  

2014 19.440 23.027 

2015 19.829 23.693 

2019 21.626 25.623 

2020 22.512 26.818 

 

Према приказаним подацима јасно је уочљиво да је у периоду од седам година, број 

укупно регистрованих возила повећан за 17% на територији града, те да је укупан број 

регистрованих возила без обзира на тип возила увећан за више од 10%.  

Табела 2: Број укупно регистрованих возила (прва регистрација) за период од 2014. до 

2020. године 

Година Број укупно нових 

регистрованих путничких 

возила 

Број укупно ново 

регистрованих возила без 

обзира на тип возила 

2014 902 1099 

2015 1032 1380 

2016 1230 1554 

2017 1325 1626 

2019 1588 1841 

                                                           
3 Укупан број возила и укупан број ново-регистрованих возила подразумева регистрацију у локалној 
Полицијској станици града Ужица следећих врсти возила: аутобус, мопед, мотоцикл, прикључно возило, 
туристичка возила, прикључна возила за трактор, путничко возило, радна машина, теретно возило, тешки 
трицикл, тешки четвороцикл и трактор.  
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2020 1439 1769 

 

Према приказаним подацима јасно је да је број укупно регистрованих нових возила у 

тренду сталног пораста, те да је број ново-регистрованих возила ако се пореде, почетна 

2014. година и последње доступни подаци из 2020. године, повећан за скоро 50% у односу 

на почетну годину анализе. Број укупно ново регистрованих возила без обзира на тип 

возила у посматраном периоду порастао је за 60%, што представља изузетно значајно 

повећање броја возила без обзира на тип возила. 

Према расположивим подацима Полицијске управе града Ужица на дневном нивоу 

27.000 возила улази у саобраћајне токове, пре свега у ужем делу града, што доприноси 

стварању саобраћајних гужви, непотребном губљењу времена, отежавању пружања 

комуналних и других локалних услуга и повећаном загађењу животне средине.  

Укупан број доступних паркинг места на територији града, у ингеренцији градског 

јавно-комуналног предузећа ”Биоктош” износи 1240 места. У јавној гаражи, лоцираној у 

центру града на адреси: Омладинска 3, Ужице доступно је укупно 190 паркинг места. Од 

укупног броја доступних паркинг места, за паркирање возила становника града Ужица 

доступно је 160 паркинг места, а 30 паркинг места се користи на основу комерцијалних 

уговора ЈКП ”Биоктош” и корисника паркинг места који су и физичка и правна лица.  

На територији града Ужица постоји 1050 доступних паркинг места, која се налазе у 

зони 1 – црвена зона и зони 2 - плава зона. У црвеној зони доступно је 440 паркинг места, 

док је у плавој зони доступно 610 паркинг места.  

Црвена паркинг зона обухвата следеће територије: Дечанска улица, улица Петра 

Ћеловића (од улице Омладинске до Дечанске), улица Вуколе Дабића, улица Димитрија 

Туцовића (од улице Обилићеве до улице Николе Пашића), паркиралиште Мали парк, 

паркиралиште испред хотела ”Палас”, улица Петра Ћеловића (од улице Димитрија 

Туцовића до улице Краља Петра I), улица Сланушка (од улице Обилићеве до улице Југ 

Богданова), улица Краља Петра I (од улице Петра Ћеловића до Страхињића Бана), улица 

Љубе Стојановића, улица Омладинска (на Мегдану), улица Обилићева (од улице Димитрија 

Туцовића до улице Дечанске), Трг Светог Саве, улица Момчила Тешића, улица Липа, 

затворено паркиралиште у улици Николе Пашића, код Саобраћајне школе.  

Плава паркинг зона обухвата следеће територије: улица Лазара Мутапа, улица 

Доситејева (од улице Димитрија Туцовића до улице Краља Петра I), улица Михајла 



18 
 

Пупина, затворено паркиралиште у улици Михајла Пупина (код Железничке станице), 

улица Омладинска (код стадиона ФК ”Слобода), улица Косовска, улица Малише 

Атанацковића, затворено паркиралиште у улици Међај, улица Страхињића Бана, затворено 

паркиралиште у улици Омладинска, затворено паркиралиште између улице Кнеза Лазара и 

реке Ђетиње, улица Видовданска (од Косовске улице до раскрнице са улицом М. М. 

Магазиновић) 

Унутар зонираних подручја, као и изван зонираних подручја на територији града 

налази се укупно око 1000 доступних паркинг места на подручју града Царина, Крчагово и 

других које није изградило ЈКП Биоктош која нису обухваћена системом евидентирања и 

наплате паркинг услуга, што изразито негативно утиче на приходе ЈКП ”Биоктош” и на 

буџет града Ужица у целини.  

Према подацима из Извештаја о пословању ЈКП ”Биоктош” за 2019. годину, који је 

усвојен од стране Скупштине града Ужица 11. септембра 2020. године, ЈКП ”Биоктош” је 

током 2019. године планирало да управља са укупно 870 паркинг места, док је остварено 

управљање са укупно 820 паркинг места. Планирани број однетих возила пауком у 2019. 

години је износио 525 возила а реализовано је укупно 315 одношења возила пауком. 

Планирани број издатих дневних паркинг карти износио је 3.562 карти (што је број издатих 

дневних паркинг карти у претходној, 2018. години) док је број реализованих издатих карти 

износио 1.745 паркинг карти, што представља тек половину планираног броја. Када је реч о 

броју наплаћених дневних паркинг карти ситуација је значајно слабија. Од укупно издатих 

1.745 дневних паркинг карти наплаћено је свега  767 паркинг карти, што представља 

наплату која је на нивоу од испод половине укупног броја издатих дневних паркинг карти. 

За стицање потпуног увида у активности РЈ ” Паркинг сервис” приказујемо следеће 

компаративне податке за период од 2016. до 2019. године. 

Табела 3: Статистика броја издатих и наплаћених дневних паркинг карти 

Година Број планираних 

дневних паркинг 

карти 

Број издатих 

дневних паркинг 

карти 

Број наплаћених 

дневних паркинг 

карти 

2019 3.562 1.745 767 

2018 6.589 3.562 936 

2017 6.000  6.589 2.799 
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2016 5.000 4.768 2.003 

 

 Табела 4: Статистика броја фактурисаних и наплаћених дневних паркинг карти са 

назнаком процента наплате, по годинама  

Година Фактурисане 

дневне паркинг 

карте (у динарима)  

Наплаћене дневне 

паркинг карте 

(у динарима) 

Проценат наплате  

2019 19.018.000  2.392.600 12,58 

2018 19.273.000  2.429.000 12,60 

2017 19.191.000 3.035.000 15,81 

2016 15.250.000 1.058.000 6,94 

 

 

Табела 5: Статистика броја возила однетих пауком на територији града Ужица, по 

годинама 

 

 

Година 

Број возила 

однетих пауком  

(планирани број 

однетих возила) 

 

Број возила 

однетих пауком 

 

Проценат броја 

возила однетих 

пауком у односу на 

планирани број   

2019 525  315 60 

2018 372 525 141 

2017 287 372 130 

2016 253 260 103 

 

Табела 6: Инвестиције у средства, опрему и активности РЈ ”Паркинг сервис” у периоду од 

2016. до 2019. године  

Година Инвестиције 
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2019 Радна опрема укупне вредности 126.833 динара: рачунар, 

штампач, паркинг дисплеј 

2018 Није било улагања у РЈ ”Паркинг сервис” 

2017 Радна опрема укупне вредности 885.170 динара: ПДА уређаји, 

канџе за блок точкова: 1-возила, 1-камиона 

2016 Машина за обележавање  хоризонталне  сигнализације 498.500 

 

Предлог система управљања паркирањем базира се на три основна стратешка циља: 

1. Повећање расположивости инсталисаних капацитета за паркирање. Као 

програмски циљ овде се утврђује да ће се прихватљивим сматрати ситуације у којима 

попуњеност појединачног паркиралишта, у било ком временском тренутку, не прелази ниво 

од 85% инсталисаних капацитета. 

2. Регулатива и контрола поштовања норматива за задовољење потреба за 

паркирањем. 

3. Изградња и уређење нових паркиралишних капацитета (најчешће паркинг-

гараже) на које ће се постепено преусмеравати путничка возила. 

Од имплементације овог пројекта очекује се унапређење локалног економског 

развоја, увећање броја запослених и истовремено привлачење већег броја инвестиција у 

осталим привредним областима и гранама индустрије.  Циљ Града је да се реализацијом 

овог пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије побољшају услови за 

развој простора за паркирање и гаражирање на територији Града Ужица. Концесионим 

актом није предвиђено да Град Ужице улаже сопствена средства, нити да позајмљује новац 

путем кредита. 

Основни разлог због којег се примењује уговорни облик јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије јесте унапређење и осавремењивање организације 

стационарног саобраћаја у Ужицу, као и обезбеђивање одговарајућег броја паркинг-места, 

док су конкретни разлози нарочито: 

1) остваривање и заштита јавног интереса јер се ризици тржишта и ризици 

понуде/тражње, односно  оперативни ризици преносе на Концесионара, те не 

постоји опасност од појаве непредвиђених обавеза Концедента, с обзиром на то да 

Концедент ни у ком случају не даје гаранције да ће Концесионар, у уобичајеним 
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условима рада, посредно или непосредно, остварити повраћај уложених средстава 

или трошкова насталих у вези са предметом концесије, 

2) успостављање ефикасне и економичне организације стационарног саобраћаја кроз 

преузимање пројектовања, изградње, одржавања и управљања јавним гаражама уз 

потпуно финансирање од стране приватног партнера; 

3) анализа исплативости и компаратор јавног сектора указују да је нето садашња 

вредност концесије већа од нето садашње вредности компаратора јавног сектора, 

што имплицира већу финансијску исплативост концесије у односу на 

традиционални модел инвестирања од стране јавног сектора;  

4) остваривање значајних уштеда за буџет Града Ужица, прилива у буџет по основу 

концесионе накнаде, пореза и доприноса на зараде лица која ће у будућем периоду 

бити ангажована на радовима који су предмет концесије и сл.; 

5) успостављање профитабилног, ефикасног и оптимално организованог система 

пословања и управљања, кроз знање и искуство Концесионара; 

6) концесионар накнаду трошкова за пројектовање, изградњу, одржавање и управљање 

јавним паркиралиштима/гаражом добија кроз цену паркирања и при томе сноси пун 

ризик потражње у складу са одређеном ценом; 

7) изграђена гаража постаје јавна својина Концедента, а након истека дужине трајања 

концесије, на Концедента прелази и право управљања гаражом у стању које ће 

Концесионар гарантовати, а које ће бити прецизирано одредбама Јавног уговора; 

8) пројектовање ће бити извршено од стране изабраног концесионара са искуством у 

овој области, од којег се очекује примена решења и технологија која су се показала 

најпрактичнијим и најцелисходнијим у датим условима, а сви трошкови 

пројектовања, као и ризици везани за испуњење рокова, компатиблиности и 

спроводљивости пројеката падају на терет концесионара; 

9) трошкови одржавања за време трајања концесије падају на терет концесионара. 

Јавним уговором биће уређени механизми контроле вршења делатности која је 

предмет концесије и других пратећих обавеза преузетих од стране Концесионара.  

 

2.2. Образложење предложене дужине трајања концесије 
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Чланом 18. ЗЈППК је дефинисано да се рок на који се закључује јавни уговор одређује 

на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се 

обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, 

истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем 

предмета уговора, али и да рок из става 1. овог члана не може бити краћи од 5 година ни 

дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови 

уговор уз избор приватног партнера на начин и у поступку прописаном овим законом. 

 

Даље, чланом 18. ЗЈППК је такође дефинисано да када се јавним уговором додељује 

концесија, рок се утврђује у складу са овим законом, осим ако рок на који се даје концесија 

није одређен посебним прописом којим се уређује област из које је предмет концесије. 

 

На основу наведених чланова ЗЈППК, предложени рок од 25 година проистиче из 

анализе будућих прихода и расхода пројекта који обухвата период од 25 година. Временски 

оквир анализе изабран је на основу периода експлоатације који омогућује повраћај 

инвестиције уз остваривање разумне стопе приноса будућег приватног 

партнера/концесионара. Прост период повраћаја инвестиције износи 9 година, а интерна 

стопа приноса од 11% је незнатно виша од дисконтне стопе од 10%, што у датом периоду 

обезбеђује поврат инвестиције и део акумулације приватном партнеру. 

 

Предложени рок трајања концесије је такође и у складу са досадашњом праксом 

пројеката јавно-приватног партнерства са елементима концесије које је до сада одобрила 

Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије, а који су упоредиви у 

погледу предмета концесије тј. који се тичу финансирања, пројектовања, изградње и 

управљања и одржавања јавних паркиралишта/гаража, пре свега у погледу односа износа 

планираног улагања и његовог очекиваног поврата. 
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3. ЕВЕНТУАЛНО ОДУЗИМАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА И ОДУЗИМАЊЕ 

ПРАВА КОРИШЋЕЊА ИМОВИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ 

ПОСЛОВА  

 

Чланом 53. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Службени гласник РС“, бр . 88/2011, 15/2016 и 104/16) је дефинисан начин престанка 

ЈПП, односно дефинисано је да ЈПП са или без елемената концесије престаје: 

• испуњењем законских услова, 

• раскидом јавног уговора због јавног интереса, 

• споразумним раскидом јавног уговора, 

• једностраним раскидом јавног уговора, 

• правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим 

или поништава. 

Чланом 53. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Службени гласник РС“, бр . 88/2011, 15/2016 и 104/16) је такође дефинисано и да JПП са 

или без елемената концесије престаје испуњењем законских услова: 

1) истеком рока на који је закључен јавни уговор; 

2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног 

партнера. 

Истим чланом, ставом 3. је предвиђено и да изузетно од става 2. тачка 2) овог члана 

ЈПП са или без елемената концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем члана 

конзорцијума, ако најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно 

обавезу испуњења дела јавног уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, односно над 

којим је окончан стечајни поступак, уз претходну сагласност јавног партнера. 

Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је нормиран 

чланом 54. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС“, бр . 88/2011 , 15/2016 и 104/16), а у коме се наводи да јавни партнер може 

једнострано раскинути јавни уговор у следећим случајевима: 

1) ако приватни партнер не пружа јавне услуге према стандардима квалитета за 

такве услуге на начин како је договорено јавним уговором, 
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2) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите 

добра у општој употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и 

културних добара, 

3) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били 

одлучујући за оцену његове квалификованости приликом избора најповољније 

понуде, 

4) aко приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног 

уговора у уговореном року, 

5) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави 

неопходне радње које су у супротности са јавним уговором, 

6) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора 

без претходног одобрења јавног партнера, 

7) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим 

правилима облигационог права и прихваћеним правним правилима за конкретну 

врсту уговора. 

Чланом 54. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Службени гласник РС“, бр . 88/2011, 15/2016 и 104/16) је прописано да се критеријуми на 

основу којих јавни партнер утврђује постојање разлога за раскид јавног уговора из става 1, 

тачке. 2) до 7) овог члана утврђују јавним уговором. 

Ставом 3. истог члана ја уређено да пре једностраног раскида јавног уговора, јавни 

партнер мора претходно писаним путем упозорити приватног партнера о таквој својој 

намери и одредити примерени рок за отклањање разлога за раскид јавног уговора и за 

изјашњавање о тим разлозима, а  ставом 4. поменутог члана дефинисано  је да ако приватни 

партнер не отклони разлоге за раскид јавног уговора у року из става 3. овог члана, јавни 

партнер раскида јавни уговор. 

Чланом 54. ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16) је предвиђено да у случају 

једностраног раскида јавног уговора од стране јавног партнера, јавни партнер има право на 

накнаду штете коју му је проузроковао приватни партнер у складу са општим правилима 

облигационог права. 
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Ставом 6. поменутог члана је нормирано да се на последице превременог раскида 

јавног уговора због пропуста приватног партнера примењују посебна правила утврђена 

јавним уговором као и општа правила облигационог права. 

Одлуком о јавним паркиралиштима, коју је донела Скупштина града Ужица 

управљање јавним паркиралиштима на територији града поверено је ЈКП ”Биоктош”, са 

седиштем у Ужицу. У складу са чланом 30. Одлуке ЈКП ”Биоктош” обавља послове 

одржавања, уређења, опремања, обележавања и наплате на јавним паркиралиштима. 

Одлуком је прописано да ЈКП ”Биоктош” на име коришћења јавних паркиралишта плаћа 

закупнину у износу који утврђује Градско веће.  

Статутом ЈКП ”Биоктош”, усвојеним 2013. године, предвиђено је да ЈКП обавља 

послове који се односе на ”управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за 

коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање 

моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја 

којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа”.  

ЈКП ”Биоктош” напред наведене послове обавља преко радне јединице (РЈ) 

”Паркинг сервис”, која је образована као једна од шест унутрашњих организационих 

јединица у оквиру Техничког сектора овог јавног предузећа. У организационој јединице 

”Паркинг сервис” запослено је укупно  18 лица. У поређењу са 2016. годином, када је у РЈ 

”Паркинг сервис” било запослено укупно 20 лица, број запослених лица у 2020. години у РЈ 

”Паркинг сервис” мањи је за    2   лица.  

Закључењем јавног/концесионог уговора, ЈКП-ћу „Биоктош“ ће бити замрзнута 

надлежност над паркинг местима која ће бити обухваћена Концесионим актом, све до 

завршетка рока трајања концесије. Приватни партнер/концесионар ће такође имати обавезу 

да блиско сарађује са ЈКП „Биоктош“ у погледу обављања концесионе делатности, што ће 

такође бити детаљније дефинисано јавним/концесионим уговором, уз могућност 

прописивања закључивања одвојеног протокола/споразума о сарадњи између ЈКП 

„Биоктош“ и изабраног приватног партнера/концесионара. 
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4. УТИЦАЈ КОНЦЕСИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, НА 

ИНФРАСТРУКТУРУ И ДРУГЕ ПРИВРЕДНЕ ОБЛАСТИ, НА ЕФИКАСНО 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА 

 

4.1. Утицај концесионе делатности на животну средину 

У складу са најбољом међународном праксом, планирано је да концесионар своју 

делатност обавља у складу са највишим еколошким стандарима, што укључује, али се не 

ограничава на: 

- Примену најсавременијих стандарда зелене градње приликом изградње објеката – 

овим се, у складу са Стратегијом одрживог урбаног развоја Републике Србије до 

2030. године, директно доприноси остваривању зацртаних мера попут унапређења 

квалитета ваздуха применом зелене инфраструктуре и кровног озелењавања, али 

се истовремено и индиректно доприноси остваривању других зацртаних мера 

попут ограничавањa кретања индивидуалним моторним возилима у централној 

урбаној зони, балансирања капацитета животнe средине и оптерећења изазваних 

активностима у привреди, пољопривреди, туризму, енергетици итд.; 

- Коришћење еколошки најоптималнијих возила за систем контроле, надзора и 

санкционисања непрописно паркираних возила, у складу са параметрима 

дефинисаним конкурсном документацијом, а полазећи од релевантних одредби 

Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за 

возила у саобраћају на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

40/2012, 10272012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 

108/2016, 7/2017 – испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 104/2018, 93/2019, 

2/2020 – испр. И 64/2021), као и релевантних стратешких мера наведених у 

претходној алинеји; 

- Дефинисање протокола за обављање делатности на еколошки најоптималнији 

начин, у складу са релевантним међународним стандардима попут фамилије 

стандарда ИСО 14000 – менаџмент заштите животне средине. 

У складу са ЗЈППК, ово ће бити посебном дефинисано јавним/концесионим уговором 

као обавеза приватног партнера/концесионара, док ће одговарајући параметри бити 

дефинисани као услови у конкурсној документацији (нпр. поседовање возила 

одговарајућих карактеристика или поседовање одговарајућих ИСО сертификата од стране 

понуђача). 
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Додатно, имплементацијом овог пројекта, Град Ужице ће значајно смањити емисије 

СО2 у складу са међународним обавезама које је преузела Република Србија, пре свега 

Закона о потврђивању Оквирне конвенције УН о промени климе, са анексима („Службени 

лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 2/1997), Закона о потврђивању Кјото протокола 

(„Службени гласник РС – Meђународни уговори”, бр. 88/2007), Закона о потврђивању Доха 

амандмана на Кјото протокол уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе 

(„Службени гласник РС - међународни уговори”, бр. 2/2017) и Закона о потврђивању 

Споразума из Париза („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 4/2017), а који 

су у српско законодавство инкорпорирани Законом о климатским променама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 21/2021).  

Концедент и Концесионар су у обавези да у свим фазама спровођења Јавног уговора 

поштују и примењују одредбе прописа којима се уређује материја заштите животне 

средине, као и прописе и стандарде Европске уније, међународну праксу у овој области и 

сл. 

Законом о процени утицаја на животну средину  и подзаконским актима који 

произлазе из овог закона уређен је поступак процене утицаја за пројекте који могу имати 

значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну 

средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично 

обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге 

државе, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину. 

Законом о заштити животне средине уређује се интегрални систем заштите животне 

средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној 

средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији. 

Закон о управљању отпадом уређује врсте и класификацију отпада, планирање 

управљања отпадом, субјекте управљања отпадом, одговорности и обавезе у управљању 

отпадом, организовање управљања отпадом, управљање посебним токовима отпада, услове 

и поступак издавања дозвола, прекогранично кретање отпада, извештавање о отпаду и базе 

података, финансирање управљања отпадом, надзор, као и друга питања од значаја за 

управљање отпадом. 

Законом о заштити од буке у животној средини одређују се субјекти заштите 

животне средине од буке, мере и услови заштите од буке у животној средини, мерење буке 

у животној средини, приступ информацијама о буци, надзор и друга питања од значаја за 

заштиту животне средине и здравље људи. 
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Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини прописују се 

индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи. 

Током грађевинске фазе, главни фактори утицаја на животну средину су бука, 

емисија отпадних гасова, отпадних вода и чврстог отпада, који су привременог карактера у 

односу на околну природну средину и саобраћај.  

Систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне 

покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и 

физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и 

друга питања од значаја за систем заштите од пожара уређена су Законом о заштити од 

пожара, чије поштовање ће бити једна од обавеза Концесионара. Све гараже морају бити 

опремљене аутоматским системом прскалица, као и аутоматским системом јављања пожара 

којим се повезују систем сузбијања ватре, систем вентилације, систем избацивања дима и 

изолационих просторија са аутоматским алармним системом и сл. 

Закон о безбедности и здрављу на раду уређује спровођење и унапређивање 

безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се 

затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и 

обољења у вези са радом, док се Правилником о начину и поступку процене ризика на 

радном месту и у радној околини утврђују начин и поступак процене ризика од настанка 

повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у 

радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о 

процени ризика. Током процеса градње треба примењивати принцип „безбедност на првом, 

превенција на најважнијем месту“, како би се обезбедио квалитет безбедности на раду и 

здравље, а самим тим омогућило очување здравља и безбедности радника у процесу 

производње.   

У овој области значајан је и Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад 

и испитивања услова радне околине, као и Уредба о безбедности и здрављу на раду на 

привременим или покретним градилиштима. 

- Члан. 9 Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 

5/2015, 113/2017 - др. закон) налаже послодавцу да обезбеди запосленом рад на 

радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и 

здравља на раду. Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен 
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телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и 

средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и 

обезбеђени да не угрожавају безбедност и здравље запосленог. 

- Члан 10. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 

5/2015, 113/2017 - др. закон) дефинишу да је послодавац дужан да обезбеди да 

спровођење мера безбедности и здравља на раду не проузрокује финансијске обавезе 

за запосленог и представника запослених и не утиче на њихов материјални и 

социјални положај стечен на раду и у вези са радом. 

- Члан 11. Закона о безбедности и здравља на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 

5/2015, 113/2017 - др. закон) налаже да је послодавац дужан да, приликом 

организовања рада и радног процеса, обезбеди превентивне мере ради заштите 

живота и здравља запослених, као и да за њихову примену обезбеди потребна 

финансијска средства. Послодавац је дужан да обезбеди превентивне мере пре 

почетка рада запосленог, у току рада, као и код сваке измене технолошког поступка, 

избором радних и производних метода којима се обезбеђује највећа могућа 

безбедност и заштита здравља на раду, заснована на примени прописа у области 

безбедностии здравља на раду, радног права, техничких прописа и стандарда, 

прописа у области здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензијског и 

инвалидског осигурања и др. 

- Члан 13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 

5/2015, 113/2017 - др. закон) налаже послодавцу да донесе акт о процени ризика у 

писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за 

њихово отклањање. 

- Члан 14. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 

5/2015, 113/2017 - др. закон) дефинише да је послодавац дужан да општим актом, 

односно колективним уговором утврди права обавезе и одговорности у области 

безбедности и здравља на раду. 

- Члан 17. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 

5/2015, 113/2017 - др. закон) налаже послодавцу да запосленом изда на употребу 

средство и/или опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о процени 

ризика. 

- Члан 27. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 

5/2015, 113/2017 - др. закон) обавезује послодавца да изврши оспособљавање 
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запосленог за безбедан и здрав рад код заснивања радног односа, односно 

премештаја на друге послове, приликом увођења нове технологије или нових 

средстава за рад, као и код промене процеса рада који може проузроковати промену 

мера за безбедан и здрав рад. Послодавац је дужан да запосленог у току 

оспособљавања за безбедан и здрав рад упозна са свим врстама ризика на пословима 

на које га распоређује и о конкретним мерама за безбедност и здравље на раду у 

складу са актом о процени ризика. Оспособљавање се врши у току радног времена, а 

трошкови оспособљавања не могу бити на терет запосленог. Оспособљавање за 

безбедан и здрав рад запосленог мора да буде прилагођено специфичностима 

његовог радног места, а ако послодавац одреди запосленом да истовремено обавља 

послове на два или више радних места, дужан је да запосленог оспособи за безбедан 

и здрав рад на сваком од радних места. 

- Члан 29. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 

5/2015, 113/2017 - др. закон) обавезује послодавца код кога, на основу уговора, 

споразума или по било ком другом основу, обављају рад запослени другог 

послодавца, дужан је да те запослене оспособи за безбедан и здрав рад, у складу са 

законом. 

- Члан 43. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 

5/2015, 113/2017 - др. закон) налаже послодавцу да запосленом на радном месту са 

повећаним ризиком, пре почетка рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и 

периодични лекарски преглед у току рада. Ако се у поступку периодичног лекарског 

прегледа утврди да запослени не испуњава посебне здравствене услове за обављање 

послова на радном месту са повећаним ризиком, послодавац је дужан да га премести 

на друго радно место које одговара његовим здравственим способностима. 

 

4.2. Утицај концесионе делатности на инфраструктуру и друге привредне 

области, као и на ефикасно функционисање техничко-технолошких система 

Обављањем концесионе делатности на начин како је описано у претходним деловима 

овог предлога, концесија ће значајно допринети повећању и побољшању безбедности 

саобраћаја, и то најмање на следећи начин: 

− Повећање броја расположивих паркинг места у граду, на начин наведен у горњим 

одељцима овог акта; 
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− Ослобађање јавних површина услед паркирања у новоизграђеном јавном 

паркиралишту/ гаражи, чиме се омогућава употреба јавног површина у складу са 

Стратегијом одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године, односно 

обезбеђење одговарајућих капацитета и нивоа услуга за кориснике (пешаци, 

бициклисти, мирујући саобраћај, особе са посебним потребама, возила за хитне 

интервенције) применом принципа интеграције саобраћајних површина и концепта 

потпуних улица, као и уређивање јавних површина и објеката у складу са концептом 

приступачности за угрожене категорије становништва (лица са инвалидитетом, 

старији, жене са децом); 

− Смањење гужве у саобраћају током саобраћајних шпицева, чиме се доприноси 

остваривању основних начела прописаних Законом о безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС; 24/2018, 

41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 –др. закон), који, у 

недостатку важећег планског документа по Закону о планском систему („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 30/2018), представља најважнији документ који 

уређује проблематику безбедности саобраћаја у Републици Србији тј. на 

републичком нивоу.  

Овде треба напоменути да је на локалном нивоу образован Савет за безбедност 

саобраћаја града Ужица, као радно тело Градског већа у циљу предузимања превентивних 

активности у области безбедности саобраћаја, координирања и сарадње између свих 

субјеката на пословима унапређења одвијања саобраћаја на територији града Ужица. 

Задатак Савета је да Градском већу доставља предлоге и мишљења у вези техничког 

регулисања саобраћаја на територији града Ужица. У том смислу, приватни 

партнер/концесионар ће бити упућен да блиско сарађује са Саветом за безбедност 

саобраћаја, с обзиром на комплементарност њихових делатности, односно задатака. 

Додатно, услед примене система контроле, надзора и санкционисања непрописно 

паркираних возила, концесија може допринети и повећању прихода Града Ужица, али 

приоритетни циљ треба да буде комунално уређење града и проходност главних улица у 

граду. 

 



32 
 

5. МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ИСКУСТВЕНЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСНИК У ПОСТУПКУ МОРА ДА 

ИСПУЊАВА ДА БИ МУ СЕ ОМОГУЋИЛО УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ПОСТУПКУ ИЗБОРА КОНЦЕСИОНАРА И ПРЕГОВАРАЊА 

 

Потенцијални приватни партнери (концесионари) су у обавези да испуне услове и 

ниво квалитета услуга (стандарде) у складу са Закона о јавним набавкама, али и 

критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у погледу финансијског, 

пословног, техничког и кадровског капацитета, имајући у виду предмет уговора о јавно-

приватном партнерству са елементима концесије, односно: 

• привредни субјект је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

• привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет 

година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава нису 

правноснажно осуђени, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други 

период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: 

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и 

кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело 

злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању 

привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, 

кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, 

кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, 

кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично 

дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично 

дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, 

кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања 

тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и 

превоза лица у ропском односу; 

• привредни субјект је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно 

социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу 
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са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 

камате и новчане казне; 

• привредни субјект није у периоду од претходне две године од дана истека 

рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите 

животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а 

нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, 

укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су 

наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама; 

• не постоји сукоб интереса, у смислу закона, који не може да се отклони 

другим мерама; 

• привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак 

одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му 

омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који 

могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 

привредног субјекта или доделе уговора. 

• привредни субјект има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом. 

Техничке, финансијске и искуствене квалификације, односно услови које учесник у 

поступку мора да испуњава (стручни, финансијски и технички капацитет, дефинисан на 

основу пројектованих улагања за период трајања концесије) дефинисаће су у оквиру јавног 

позива и конкурсне документације, где ће такође бити детаљно дефинисани и пондери за 

елементе критеријума за бодовање и избор најповољније понуде.  

Оквирно, у складу са најбољом међународном праксом, као и праксом упоредивих 

пројеката ЈПП без елемената концесије у Републици Србији, услови које учесник у 

поступку мора да испуни ће се тицати: 

− Финансијског капацитета - Финансијских резултата, дефинисаних по износу 

капиталних улагања у изградњу јавних паркиралишта/гаража, као и годишњих 

пословних резултата исказаних у годишњим финансијским извештајима, и то у 

протеклом периоду не дужем од три године; 



34 
 

− Техничког капацитета – Техничких (поседовање одговарајуће опреме, возила и сл.) 

и кадровских (ангажовање лица са одговарајућим лиценцама и искуством и сл.) 

ресурса неопходних за реализацију предмета концесије. 

Такође, критеријум критеријума за бодовање и избор најповољније понуде ће бити 

економски најповољнија понуда, са следећим елементима: 

− цена 

− предложени број паркинг места; i 

− предложени модел поделе прихода 

− . 

Поред тога, приватни партнер/концесионар ће бити обавезан да, за време трајања 

концесије, предузима све неопходне мере, у складу са републичким и градским прописима, 

у циљу обезбеђења заштите животне средине, заштите здравља људи и животиња, као и 

обезбеђења и осигурања објеката који су предмет концесије. То укључује, али се не 

ограничава на Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 

14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон) и Закон о управљању отпадом 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. 

закон), као и релевантне подзаконске акте. 

Ове мере ће детаљније бити дефинисане јавним/концесионим уговором у складу са 

позитивним прописима и најбољом међународном праксом. 

Обавезе јавног партнера односно концедента је преношење надлежности на приватног 

партнера односно концесионара у наведеним активностима, мониторинг и контрола на 

стратешком нивоу. 
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6. ПОДАЦИ О ПОТРЕБНИМ НОВЧАНИМ И ДРУГИМ СРЕДСТВИМА И 

ДИНАМИЦИ ЊИХОВОГ УЛАГАЊА, НАЧИН ПЛАЋАЊА, ДАВАЊА 

ГАРАНЦИЈА ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 

ИЗВРШАВАЊЕ КОНЦЕСИОНИХ ОБАВЕЗА, И НАКНАДАМА КОЈЕ 

ПЛАЋАЈУ КОНЦЕДЕНТ И КОНЦЕСИОНАР 

 

6.1. Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог 

улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења 

за извршавање концесионих обавеза 

У погледу новчаних средстава, које је потребно уложити, односно у погледу 

финансирања пројекта, приватни партнер/концедент има обавезу, да са својим средствима 

изврши све потребне радове. У складу са овим пројектом комплетно финансирање 

изградње подразумева обавезу приватног партнера.  

У погледу економске ефикасности и врсте и износа средстава обезбеђења, које треба 

да обезбеде партнери у пројекту видљива су више аспеката и то : 

• Приватни партнер/концесионар улаже своја средства за изградњу објекта и 

тако да јавни партнер/концедент у том смислу нема никаквих финансијских 

обавеза; 

• Приватни партнер/концесионар покрива трошкове набавке опреме, зараде 

радника који ће бити директно ангажовани за вођење целокупног посла, 

текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме и остале трошкове. 

 

Треба напоменути да ће давање гаранција или других средстава обезбеђења за 

извршавање концесионих обавеза бити дефинисано јавним позивом, односно биће 

дефинисано да понуда обавезно садржи и: 

 оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност са роком важности до 20 дана дуже 

од дана јавног отварања понуде; 

 оригинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за испуњење 

уговорне обавезе; 

 тражене банкарске гаранције (чији ће износ бити дефинисан конкурсном 

документацијом) и изјаве морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први 
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позив без права на приговор и морају имати исправно попуњен рок, износ и месну 

надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од оних које је 

одредио Концедент, мањи износ од онога који је одредио Концедент, промењену 

месну надлежност за решавање спорова одређену у моделу Уговора, нити услове 

везане за пословну политику банака. 

 

6.2. Подаци о накнадама које плаћају концедент и концесионар 

Обавезе, односно накнаде које ће концесионар плаћати биће детаљно уређене 

одредбама јавног уговора, с обзиром на то да је одредбама члана 43. став 1. ЗЈППК је 

предвиђено да је концесионар, односно концедент, дужан да плаћа новчану накнаду за 

концесију у износу и на начин како је то уређено јавним уговором о концесији, осим ако 

плаћање накнаде за концесију није економки оправдано. Даље, ставом 3. истог члана је 

предвиђено да новчана накнада за концесију мође бити уговорена као сталан једнак износ, 

односно као варијабилни износ, у зависности од специфичности поједине врсте концесије. 

Концесионом накнадом биће обухваћена и накнада за коришћење одређеног добра у 

општој употреби, прописана законом којим се уређује коришћење предметног добра, 

накнада за коришћење добра у својини јавног тела, као и друге врсте јавних прихода, осим 

пореза на имовину, везане за коришћење тог добра. Накнада која је обухваћена 

концесионом накнадом не може бити нижа од износа утврђеног у складу са законом којим 

се уређује коришћење предметног добра или другог јавног прихода, осим пореза на 

имовину, у вези са коришћењем тог добра. Висина концесионе накнаде одређује се зависно 

од врсте природног богатства, врсте делатности, рока трајања концесије, пословног ризика 

и очекиване добити, опремљености и површине добра у општој употреби, односно јавног 

добра, односно добра у својини јавног тела. Начин, динамика плаћања и коначан 

минималан износ концесионе накнаде биће утврђен конкурсном документацијом, с 

обзиром на то да концесиона накнада може бити уговорена као сталан једнак износ, 

односно као варијабилан износ, у зависности од специфичности поједине врсте концесије. 

 

ЗЈППК дозвољава да се јавним уговором о концесији може одредити промена 

висине концесионе накнаде у одређеном временском периоду, за време трајања јавног 

уговора о концесији, што је неопходно назначити у конкурсној документацији. 

 

У складу са наведеним, минимална висина концесионе накнаде биће дефинисана 

јавним уговором у складу са предложеним моделом поделе прихода изабраног приватног 
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партнера/концесионара, али ће свакако бити на годишњем нивоу, с обзиром на немогућност 

сагледавања прихода у краћем периоду у складу са позитивним рачуноводственим 

прописима. Уколико приватни партнер/концесионар не буде плаћао концесиону накнаду у 

року предвиђеним уговором, јавни партнер/концедент ће наплатити гаранцију за добро 

извршење посла, чиме ће уговор бити раскинут. Поред тога, у оквиру концесионе накнаде 

током трајања уговора, приватни партнер/концесионар ће плаћати све пратеће јавне 

приходе у складу са чланом 43. ЗЈППК. Јавни партнер/концедент неће имати обавезу 

плаћања накнада приватном партнеру/концесионару.  

 

6.3. Финансијски показатељи 

Укупна вредност пројекта је нето садашња вредност која се односи на укупне 

трошкове, капиталне и оперативне, за цео период предложеног трајања уговора од 25 

година. 

Укупна вредност пројекта процењена је на 484,479,133 РСД, односно 4,140,847 евра, 

прерачунато по курсу од 1ЕУР=117РСД. 

Укупне расходе пројекта чине концесиона накнада, инвестициони-капитални 

трошкови и оперативни трошкови. 

У наредним табелама се види структура капиталних и оперативних трошкова. 

 

 

 

 

 

КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 
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ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ  

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
АГ РАДОВИ RSD 180,000,000
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ RSD 5,598,450
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ RSD 67,184,597
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ RSD 35,562,612
ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА RSD 3,914,741
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ RSD 2,974,613
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ЛИФТ RSD 3,080,000
САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА RSD 4,866,318
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА RSD 359,750
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ RSD 1,755,000
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ЗА ГГЗ RSD 11,700,000
НАДЗОР RSD 5,265,000
ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА, ПРАВНИХ УСЛУГА RSD 3,744,000
УКУПНО RSD 326,005,081

ГОД. 1 ГОД. 2 ГОД. 3 ГОД. 4 ГОД. 5 ГОД. 6
Трошкови запослених RSD 6,103,188 RSD 6,164,220 RSD 6,225,862 RSD 6,288,121 RSD 6,351,002 RSD 6,414,512
Електрична енергија RSD 1,440,000 RSD 1,454,400 RSD 1,468,944 RSD 1,483,633 RSD 1,498,470 RSD 1,513,454
Трошкови хигијене RSD 1,200,000 RSD 1,212,000 RSD 1,224,120 RSD 1,236,361 RSD 1,248,725 RSD 1,261,212
Трошкови одржавања RSD 3,000,000 RSD 3,030,000 RSD 3,060,300 RSD 3,090,903 RSD 3,121,812 RSD 3,153,030
Комунални трошкови RSD 600,000 RSD 606,000 RSD 612,060 RSD 618,181 RSD 624,362 RSD 630,606
Трошкови пореза RSD 4,680,000 RSD 4,726,800 RSD 4,774,068 RSD 4,821,809 RSD 4,870,027 RSD 4,918,727
Остали трошкови RSD 4,100,000 RSD 4,141,000 RSD 4,182,410 RSD 4,224,234 RSD 4,266,476 RSD 4,309,141
УКУПНО RSD 21,123,188 RSD 21,334,420 RSD 21,547,764 RSD 21,763,242 RSD 21,980,874 RSD 22,200,683

ГОД. 7 ГОД. 8 ГОД. 9 ГОД. 10 ГОД. 11 ГОД. 12
Трошкови запослених RSD 6,478,657 RSD 6,543,444 RSD 6,608,878 RSD 6,674,967 RSD 6,741,717 RSD 6,809,134
Електрична енергија RSD 1,528,589 RSD 1,543,875 RSD 1,559,314 RSD 1,574,907 RSD 1,590,656 RSD 1,606,562
Трошкови хигијене RSD 1,273,824 RSD 1,286,562 RSD 1,299,428 RSD 1,312,422 RSD 1,325,547 RSD 1,338,802
Трошкови одржавања RSD 3,184,560 RSD 3,216,406 RSD 3,248,570 RSD 3,281,056 RSD 3,313,866 RSD 3,347,005
Комунални трошкови RSD 636,912 RSD 643,281 RSD 649,714 RSD 656,211 RSD 662,773 RSD 669,401
Трошкови пореза RSD 4,967,914 RSD 5,017,593 RSD 5,067,769 RSD 5,118,447 RSD 5,169,632 RSD 5,221,328
Остали трошкови RSD 4,352,233 RSD 4,395,755 RSD 4,439,712 RSD 4,484,110 RSD 4,528,951 RSD 4,574,240
УКУПНО RSD 22,422,690 RSD 22,646,917 RSD 22,873,386 RSD 23,102,120 RSD 23,333,141 RSD 23,566,472

ГОД. 13 ГОД. 14 ГОД. 15 ГОД. 16 ГОД. 17 ГОД. 18
Трошкови запослених RSD 6,877,225 RSD 6,945,997 RSD 7,015,457 RSD 7,085,612 RSD 7,156,468 RSD 7,228,033
Електрична енергија RSD 1,622,628 RSD 1,638,854 RSD 1,655,243 RSD 1,671,795 RSD 1,688,513 RSD 1,705,398
Трошкови хигијене RSD 1,352,190 RSD 1,365,712 RSD 1,379,369 RSD 1,393,163 RSD 1,407,094 RSD 1,421,165
Трошкови одржавања RSD 3,380,475 RSD 3,414,280 RSD 3,448,423 RSD 3,482,907 RSD 3,517,736 RSD 3,552,913
Комунални трошкови RSD 676,095 RSD 682,856 RSD 689,685 RSD 696,581 RSD 703,547 RSD 710,583
Трошкови пореза RSD 5,273,541 RSD 5,326,277 RSD 5,379,539 RSD 5,433,335 RSD 5,487,668 RSD 5,542,545
Остали трошкови RSD 4,619,983 RSD 4,666,182 RSD 4,712,844 RSD 4,759,973 RSD 4,807,572 RSD 4,855,648
УКУПНО RSD 23,802,137 RSD 24,040,158 RSD 24,280,560 RSD 24,523,366 RSD 24,768,599 RSD 25,016,285
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6.4. Индикативна подела ризика 

Прojeкaт ћe бити финaнсирaн искључиво од стране одабраног приватног партнера, 

односно концесионара.О начину и условима финансирања (нпр. грejс-пeриoд, кaмaтна 

стoпа исл.) сваки потенцијални приватни партнер, односно коннцесионар ће прeгoвaрaти сa 

својим пословним бaнкaмa кoje би билe зaинтeрeсoвaнe дa oбeзбeдe средства зa реализацију 

овог прojeкта. Наведено зaдужeњe бићe зaдужeњe бeз рeкурсa (бeз jeмствa/гaрaнциja) 

јавног партнера, вeћ ћe изабрани партнер сaм гaрaнтoвaти зa дуг. Имajући у виду дa, 

уколико je рeч o крeдиту да је такав кредит бeз рeкурсa, зa oбaвeзe прojeктa, влaсници нeћe 

бити oдгoвoрни и нeћe пoстojaти oбaвeзa увeћaњa oбaвeзa у билaнсимa прeдузeћa влaсникa. 

С тим у вeзи, услoви крeдитнoг финaнсирaњa и oтплaтни плaн били би усaглaшeни сa 

oпштe прихвaћeнoм прaксoм o прojeктнoм финaнсирaњу чимe сe треба руководити 

приликoм oптимизaциje кaпитaлнe структурe и извoрa финaнсирaњa прojeктa.  

Потенцијални представљени вид финaнсирaњa прojeктa у oднoсу нa трaдициoнaлни 

(буџетски) имa прeднoсти кoje сe oглeдajу у дoступнoсти финaнсиjских срeдстaвa и 

њихoвoj цeни. Укoликo би сe јавни партнер oдлучио нa трaдиoциoнaлaн вид финaнсирaњa 

прojeктa смaтрa се да би крeдитни ризик јавног партнера утицao нa вишу цeну пoзajмљeних 

извoрa срeдстaвa. Taкoђe, тo би зa пoслeдицу имaлo утицaj нa крeдитну спoсoбнoст јавног 

партнера jeр би зa изнoс зajмa гaрaнт био град или нека друга градска институција.   

Taкoђe, сви ризици прojeктa aутoмaтски би били прeнeти на град/институцију и тo 

би сe одразило на њихoв крeдитни потенцијал. Град има сaмo делимичну мoгућност 

oгрaничeњa ризикa и прeнoшeњa ризикa нa крajњe кoрисникe прojeктa и тaкoђe нема 

мoгућност дa одреди цeну услугe oднoснo да подигне jaвнe прихoдe кaкo би eвeнтуaлнo 

пoкрила нeoчeкивaнe ризикe. С другe стрaнe, прaвилним прojeктним финaнсирaњeм 

крeдитни ризик бивa пoдeљeн измeђу привaтнoг (квалитетно пружене услуге у складу са 

уговореним квалитетом и благовремена отплата ануитета) и jaвнoг пaртнeрa (иако не 

гарантује за дуг, доприноси могућности благовремене отплате кредита, благовременим 

ГОД. 19 ГОД. 20 ГОД. 21 ГОД. 22 ГОД. 23 ГОД. 24 ГОД. 25
Трошкови запослених RSD 7,300,313 RSD 7,373,316 RSD 7,447,049 RSD 7,521,520 RSD 7,596,735 RSD 7,672,702 RSD 7,749,429
Електрична енергија RSD 1,722,452 RSD 1,739,677 RSD 1,757,074 RSD 1,774,644 RSD 1,792,391 RSD 1,810,315 RSD 1,828,418
Трошкови хигијене RSD 1,435,377 RSD 1,449,731 RSD 1,464,228 RSD 1,478,870 RSD 1,493,659 RSD 1,508,596 RSD 1,523,682
Трошкови одржавања RSD 3,588,442 RSD 3,624,327 RSD 3,660,570 RSD 3,697,176 RSD 3,734,148 RSD 3,771,489 RSD 3,809,204
Комунални трошкови RSD 717,688 RSD 724,865 RSD 732,114 RSD 739,435 RSD 746,830 RSD 754,298 RSD 761,841
Трошкови пореза RSD 5,597,970 RSD 5,653,950 RSD 5,710,489 RSD 5,767,594 RSD 5,825,270 RSD 5,883,523 RSD 5,942,358
Остали трошкови RSD 4,904,205 RSD 4,953,247 RSD 5,002,779 RSD 5,052,807 RSD 5,103,335 RSD 5,154,368 RSD 5,205,912
УКУПНО RSD 25,266,448 RSD 25,519,112 RSD 25,774,304 RSD 26,032,047 RSD 26,292,367 RSD 26,555,291 RSD 26,820,844
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уплатама накнада за доступност, ако су услуге пружене у складу са уговором). Прaвилним 

угoвaрaњeм, ризици oд кaшњeњa у имплементацији, ризици прeмaшивaњa буџeтa кao и 

ризици лoшиjих пeрфoрмaнси биваjу oгрaничeни.  

Анализа вредности која се добија у односу на уложени новац обавезно се спроводи 

код пројеката јавно-приватног партнерства. Утврђивање добијене вредности у односу на 

уложени новац (енг. value for money, VfM) примена је аналитичког поступка у оквиру кога 

се настоји квантитативним путем утврдити да ли је за пореске обвезнике од веће користи да 

се примени традиционални модел инвестирања у коме се јавно тело појављује у улози 

инвеститора, преузимајући све или претежан део ризика јавне инвестиције, или им се више 

исплати да набаве услугу од понуђача из приватног сектора, преносећи (алоцирајући) 

већину ризика на њега,као што је то код јавно-приватног партнерства. Дакле, у основи 

идеје максимизације добијене вредности за јавни новац је пренос одређених ризика јавне 

инвестиције на приватног партнера. У том смислу, Европска комисија дефинише јавно-

приватно партнерство као партнерство између јавног и приватног сектора које има за циљ 

пружање услуге коју традиционално обезбеђује јавни сектор. Јавни сектор се јавља у улози 

наручиоца који има за циљ да обезбеди пружање јавне услуге кориснику, док се приватни 

сектор јавља у улози извршиоца и има за циљ да пружи јавним уговором дефинисане 

услуге. 

За јавног партнера је пројекат успешан ако пружа „вредност за новац“, што обухвата 

трошковну ефикасност, поуздану и правовремену услугу по уговореним ценама и по 

уговореном квалитету, онако како је то дефинисано у јавном уговору. Поређење 

(компарација) начина реализације јавне инвестиције подразумева упоредну анализу 

традиционалног модела и модела ЈПП. У том смислу „вредност за новац“ се рачуна на 

основу поређења ефеката ових модела реализације јавне инвестиције. 

За анализу добијене вредности у односу на уложена средства у јавно-приватном 

партнерству и концесијама од великог значаја су законске границе задуживања јединица 

локалне самоуправе, који се прописују буџетским и фискалним законима.   

Приликом поређивања овог модела у односу на традиционални модел уочава се 

више предности, а један од њих се огледа и кроз компаратор трошкова јавног партнера. 

Наиме, приликом израчунавања вредности набавке, узимају се у обзир укупни животни 

трошкови, док се код традиционалног модела узимају у обзир само капитални трошкови. 

Сва средства потребна за измирење укупних животних трошкова (капиталних, оперативних 

и финансијских) осигурава у целости приватни партнер. 
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Ризик у пројекту представља будући догађај који може и не мора да се догоди и има 

одређену вероватноћу наступања. Уколико се оствари имаће утицај на најмање један од 

циљева пројекта – рокове, трошкове, приходе, добит, квалитет или предмет пројекта. Када 

се говори о пословном ризику, он укључује могућност остварења позитивног или 

негативног резултата. 

Квалитативна анализа ризика у обзир узима најзначајније финансијске, еколошке, 

оперативне, институционалне и друштвено-економске ризике везане за пројекат и његово 

спровођење. Процењује се вероватноћа остварења тих ризика и тежина негативних 

последица, а предлажу се мере за ублажавање ризика. 

Матрица ризика – вероватноћа и утицаја представља листу вероватноћа појаве 

ризика на једној и листу утицаја појаве ризика на другој страни. 

  УТИЦАЈ 

   минимални Средњи велики Катастрофални 

Вероватноћа 

Вероватно (В) С С В В 

Могуће (М) Н С С В 

Мало 

вероватно 

(МВ) 

Н Н С В 

За квалитетну анализу ризика врши се подела по категоријама: 

• технички ризици 

• ризици управљања 

• организациони ризици 

• екстерни ризици 

Табела 8: Категоризација ризика у пројекту 
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р. 

бр. 
ОПИС РИЗИКА КАТЕГОРИЈА 

1. Ризици у планирању пројекта Ризици управљања 

2. Планирање времена и временско прекорачење пројекта Ризици управљања 

3. Ризици избора приватног партнера 
Организациони 

ризик 

4. Ризици поступка јавне набавке 
Организациони 

ризик 

5. 
Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене 

потребама пројекта 

Организациони 

ризик 

6. Неисправна документација за припрему понуде 
Организациони 

ризик 

7. 
Грешке у калкулацијама приликом израде 

предрачунске вредности 

Организациони 

ризик 

8. Немогућност прибављања потребних сагласности Екстерни фактор 

9. 
Неефикасност у решавању услова и сагласности 

институција 
Екстерни фактор 

10. Процена трошкова и буџет пројекта Ризици управљања 

11. Ризик учинка Технички ризици 
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р. 

бр. 
ОПИС РИЗИКА КАТЕГОРИЈА 

12. 
Недостатак стручне радне снаге, према успостављеним 

критеријумима и потребама 
Екстерни ризик 

13. 

Некомпетентност чланова пројектног тима или особља 

накључним извршним позицијама (непознавање 

техничких аспеката пројекта) 

Организациони 

ризик 

14. 
Слаба комуникација унутар организације и лош 

распоред активности 

Организациони 

ризик 

15. Нереални циљеви 
Организациони 

ризик 

16. Продуктивност нижа од норме Ризици управљања 

17. 
Незадовољавања очекиваних стандарда приликом 

извођења радова 
Ризици управљања 

18. Проблеми финансирања 
Организациони 

ризик 

19. Испорука опреме и материјала са грешком Ризици управљања 

 

Главна предност пројекта је алокација ризика. Сваки учесник преузима онај ризик 

којим најбоље управља. У складу са најбољом праксом, за предложену концесију је 

припремљена матрица алокације ризика, која је приказана на следећој табели. 
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Ризик Процена 

утицаја 

ризика 

Вероватноћ

а појаве 

ризика 

Квантификов

ана 

вероватноћа 

појаве ризика 

Финансијск

и утицаји 

ризика 

Расподел

а 

Детаљи Умањење ризика 

Ризик 

финансирања 

Умерен 

/ограниче

н 

Умерена 

/ограничена 

Мање од 1% Умерени 

/ограничени 

Приватни 

партнер 

У складу са 

ванбилансним 

третманом 

предложеног ЈПП, 

приватни партнер 

у потпуности 

сноси овај ризик.  

У циљу умањења овог 

ризика, а у складу са 

релевантним одредбама 

ЗЈППК, приватни 

партнер ће користити све 

расположиве 

инструменте пројектног 

финансирања доступне 

на релевантном 

тржишту. 

Ризик 

прибављања 

потребних 

дозвола, 

сагласности и 

одобрења 

Умерен 

/ограниче

н 

Умерена 

/ограничена 

Мање од 5% Умерени 

/ограничени 

Подељени 

 

Јавни партнер ће 

сносити ризике 

који су 

уобичајено на 

страни јавног 

партнера, односно 

везани су за 

поступање 

Ови ризици могу бити 

умањени кроз 

координацију јавног и 

приватног партнера у 

складу са Законом о 

улагањима („Службени 

гласник Републике 

Србије“, бр. 89/2015 и 
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Ризик Процена 

утицаја 

ризика 

Вероватноћ

а појаве 

ризика 

Квантификов

ана 

вероватноћа 

појаве ризика 

Финансијск

и утицаји 

ризика 

Расподел

а 

Детаљи Умањење ризика 

релевантних 

органа јавне 

власти у складу са 

њиховим 

законским 

надлежностима и 

обавезама (нпр. 

издавање 

одговарајућих 

дозвола и 

спровођење 

других 

релевантних 

процедура у 

законским 

роковима). 

 

95/2018). 
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Ризик Процена 

утицаја 

ризика 

Вероватноћ

а појаве 

ризика 

Квантификов

ана 

вероватноћа 

појаве ризика 

Финансијск

и утицаји 

ризика 

Расподел

а 

Детаљи Умањење ризика 

Приватни партнер 

ће сносити оне 

ризике који су у 

потпуности 

везани за његову 

делатност 

односно пословне 

активности (нпр. 

прибављање 

одговарајућих 

дозвола 

потребних за 

обављање 

одређене 

делатности или 

подношење 

комплетне 

документације на 
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Ризик Процена 

утицаја 

ризика 

Вероватноћ

а појаве 

ризика 

Квантификов

ана 

вероватноћа 

појаве ризика 

Финансијск

и утицаји 

ризика 

Расподел

а 

Детаљи Умањење ризика 

основу које јавни 

партнер треба да 

поступи).  

Ризик изградње 

 

Умерен 

/ограниче

н 

Умерена 

/ограничена 

Мање од 5% Умерени 

/ограничени 

Приватни 

партнер 

У складу са 

ванбилансним 

третманом 

предложеног ЈПП, 

приватни партнер 

у потпуности 

сноси ове ризике.  

 

 

У циљу умањења овог 

ризика, а у складу са 

релевантним одредбама 

ЗЈППК, приватни 

партнер ће користити све 

расположиве 

инструменте пројектног 

финансирања доступне 

на релевантном 

тржишту. 

Ризик потражње 

 

Умерен 

/ограниче

н 

Умерена 

/ограничена 

Мање од 1% Умерени 

/ограничени 

Јавни 

партнер 

У складу са 

природом 

предложеног ЈПП, 

овај ризик је у 

Овај ризик је могуће 

умањити 

имплементацијом 

одговарајућих 
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Ризик Процена 

утицаја 

ризика 

Вероватноћ

а појаве 

ризика 

Квантификов

ана 

вероватноћа 

појаве ризика 

Финансијск

и утицаји 

ризика 

Расподел

а 

Детаљи Умањење ризика 

потпуности на 

страни приватног 

партнера. 

механизама стимулисања 

тражње. 

Ризик 

доступности 

Умерен 

/ограниче

н 

Умерена 

/ограничена 

Мање од 1% Умерени 

/ограничени 

Приватни 

партнер 

У складу са 

ванбилансним 

третманом 

предложеног ЈПП, 

приватни партнер 

у потпуности 

сноси овај ризик. 

Овај ризик се, између 

осталог, умањује и кроз 

захтеве и услове 

постављене у тендерској 

документацији.  

Ризик промене 

прописа 

Умерен 

/ограниче

н 

Умерена 

/ограничена 

Мање од 5% Умерени 

/ограничени 

Подељен Како је то 

уобичајено, јавни 

партнер сноси 

ризик 

дискриминаторне 

промене прописа 

у складу са 

Овај ризик се по правилу 

умањује коришћењем 

института 

стабилизационе клаузуле 

у складу са ЗЈППК. 
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Ризик Процена 

утицаја 

ризика 

Вероватноћ

а појаве 

ризика 

Квантификов

ана 

вероватноћа 

појаве ризика 

Финансијск

и утицаји 

ризика 

Расподел

а 

Детаљи Умањење ризика 

ЗЈППК. 

Ризик од 

неиспуњења 

преузетих 

обавеза 

Умерен 

/ограниче

н 

Умерена 

/ограничена 

Мање од 1% Умерени 

/ограничени 

Подељен  Овај ризици су 

подељени у 

складу са 

синалагматичном 

природом јавног 

уговора. 

Ови ризици се по 

правилу умањују 

коришћењем 

одговарајућих одредби 

јавног уговора у складу 

са ЗЈППК. 
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Ризик финансирања: Вероватноћа настанка овог ризика се процењује на мање од 1% јер 

се захтевима везаним за финансијски капацитет приватног партнера обезбеђује да изабрани 

приватни партнер располаже са довољно финансијских средстава. 

Ризик прибављања потребних дозвола, сагласности и одобрења: Овај ризик је 

системске природе, па се вероватноћа његовог настанка процењује на мање од 5%. 

Ризик изградње: Слично претходном ризику, и овај ризик је системске природе па се 

вероватноћа и његовог настанка исто процењује. 

Ризик потражње: С обзиром да се ради о комуналној делатности, која је законом 

дефинисана као делатност од општег интереса (услед чега се по дефиницији не може 

умањити тражња за истом), вероватноћа настанка овог ризика се процењује на мање од 1%. 

Ризик доступности: Слично ризику финансирања, захтевима у тендерској документацији 

везаним за приватног партнера, као и одговарајућим одредбама јавног уговора, се 

обезбеђује да услуга увек буде доступна. Ипак, како је могуће да се услед разлога 

техничко-технолошке природе јаве одређени периоди када услуга није доступна, 

вероватноћа настанка овог ризика се пак процењује на мање од 1%. 

Ризик промене прописа: И овај ризик је системске природе, па се вероватноћа његовог 

настанка процењује на мање од 5%. 

Ризик од неиспуњења преузетих обавеза: Слично ризицима финансирања и доступности, 

кроз захтеве у тендерској документацији везане за приватног партнера се обезбеђује избор 

приватног партнера који ће бити поуздан, те се вероватноћа настанка овог ризика 

процењује на мање од 5%. 

У складу са Еуростат методологијом, пројекат се може сматрати ванбилансним, с 

обзиром да су два од три кључна ризика (изградње, доступности и тражње) на страни 

приватног партнера, док се по квантификацији ризика може посматрати као умерено 

нискоризичан. 

Јавни партнер односно концедент пренеће на приватног партнера односно 

концесионара све ризике којима приватни партнер може ефикасно да управља. 

Правно-институционални оквир у коме се спроводи пројекат, због своје 

променљивости и непредвидивости, носи ризик измене услова за реализацију уговора у 

дугорочном периоду. Одговорност за правно-институционалне ризике регулисана је 

уговором на начин да јавни партнер задржава обавезу управљања са ризиком измене 
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закона, ризиком политичких одлука и ризиком спровођења уговора. У случајевима измене 

правног и измене институционалног оквира јавни партнер је обавезан да омогући 

неометано спровођење уговора о концесији или да обештети приватног партнера због 

неиспуњења уговорних обавеза. Уговор нарочито регулише сарадњу и заједничку 

одговорност оба партнера у случају прибављања потребних дозвола и одобрења, настанка 

ризика више силе и решавања спорова. 

 

Koнтрола пројекта подразумева да је неопходно пратити напредовање пројекта како 

би он био реализован у складу са планом. Кључ контроле пројекта јесте мерење актуелног 

напредовања и поређење са планираним временским распоредом, уколико се примете 

одступања неопходно је у што краћем року приступити корективним акцијама, уколико су 

оне у оквиру који прописује јавни уговор, не сме се прекорачити рок. 

 

За успешност контроле од велике важности су извештаји на основу којих се 

упоређују подаци о текућој реализацији пројекта. Ефикасност и ефективност контроле 

реализације пројекта у великој мери зависи од организованости и стручности тима који 

ради на пројекту. Основни циљ праћења и контроле пројекта јесте реализација у што 

краћем времену, са одговарајућим ресурсима и што мањим трошковима.  

 

Праћење спровођења усвојених одговора на ризике вршило би се на основу усвојеног 

плана управљања ризицима и усвојених стратегија за реакције на исте. Сврха праћења и 

контроле времена реализације пројекта јесте да прикаже начин одвијања пројекта да би се 

могло проверити да ли постоје одступања и уколико она постоје да укаже на потребу брзог 

реаговања у циљу превазилажења проблема. Она се одвија у тачно одређеним временским 

интервалима по карактеристичниом параметрима. Једна од главних карактеристика оваквих 

пројеката је висока организованост, што је свакако неопходно због великог броја учесника. 

Из истих разлога и контрола је високо организована.
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7. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОНЦЕСИОНАРА ПРЕМА КОРИСНИЦИМА 

УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ И ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ОД СТРАНЕ ТИХ КОРИСНИКА, ПИТАЊА 

УСЛОВА И НАЧИНА ВРШЕЊА НАДЗОРА И ЦЕНЕ И ОПШТИ УСЛОВИ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Концесионар има обавезу да пружа квалитетну, континуирану и ефикасну услугу 

према крајњим корисницима услуга, на нивоу који ће бити захтеван Јавним уговором. 

Корисници услуга имају право подношења приговора или другог правног средства свим 

надлежним државним органима и надлежним инспекцијским службама у складу са 

законом, у зависности од природе приговора или другог правног средства које се подноси. 

Предлагач ће имати право да изврши проверу квалитета и стандарда пружања услуга, 

односно проверу мишљења јавности (корисника услуга) о квалитету и стандарду пружања 

тих услуга у складу са Важећим прописима (рекламациони листови, анкетирање и сл.).  

Надзор над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству, као и права 

и обавезе јавног и приватног сектора у поступку надзора над реализацијом јавних уговора, 

регулисан је одредбама ЗЈППК и Уредбом о надзору над реализацијом јавних уговора о 

јавно-приватном партнерству. 

Надзор над реализацијом јавних уговора спроводи се ради праћења испуњења 

уговорних обавеза, поштовања уговорених рокова, трошкова, нивоа квалитета пружених 

услуга и испуњења других обавеза предвиђених јавним уговором. Сврха надзора је 

благовремено уочавање неиспуњавања или непотпуног испуњавања уговорних обавеза, 

уочавање могућности за побољшање испуњења одређених обавеза, као и идентификацију 

одређених промењених околности које би за последицу евентуално могле имати 

редефинисање међусобних права и обавеза предвиђених јавним уговором. 

Надзор над реализацијом јавног уговора врши орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за послове финансија. Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 

финансија обавезан је да континуирано прати испуњење права и обавеза приватног 

партнера из jавног уговора. Овлашћења јавног партнера и органа јединице локалне 

самоуправе надлежног за послове финансија у вршењу надзора не искључује право других 

државних органа и тела да надзиру реализацију јавног уговора у складу са прописима. 
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Јавни партнер, поред напред наведеног обавезног надзора, може, у складу са јавним 

уговором, успоставити посебан систем надзора и праћења јавних услуга за конкретан 

пројекат јавно-приватног партнерства. 

Надзор над реализацијом јавних уговора обухвата: преглед и анализе извештаја 

јавног и приватног партнера (редовни, ванредни и специјални извештаји), непосредан увид 

у стање локације на којој се реализује јавни уговор, обилазак седишта приватног партнера 

(ради вршења стручног увида), увид у документацију у вези са реализацијом јавног уговора 

која се доставља ради вршења надзора, а која се односи на реализацију пројекта који је 

предмет јавног уговора, сагледавање резултата анализе реализације пројекта јавно-

приватног партнерства који је предмет јавног уговора извршене од стране независног 

стручњака, односно ревизора, на захтев вршиоца надзора. 

Надзор над реализацијом јавних уговора спроводи се до испуњења уговорних 

обавеза. 

Извештај о реализацији јавног уговора састављају јавни и приватни партнер. 

Извештај садржи податке о пројекту јавно-приватног партнерства, јавном партнеру, 

приватном партнеру, уговореној накнади, извршавању обавеза, споровима и уговорним 

казнама/пеналима. 

Извештај се доставља препорученом пошиљком или у електронском облику на 

електронску адресу Управе за јавне набавке, ради објављивања на Порталу јавних набавки 

у оквиру Регистра јавних уговора − потпортал. 

Јавни партнер је дужан да у року од шест месеци од дана закључења јавног уговора 

достави први извештај, који мора бити потписан и оверен службеним печатом од стране 

јавног партнера, а потписан и оверен и од стране приватног партнера, у складу са законом. 

Јавни партнер доставља извештај на сваких шест месеци од дана достављања 

претходног извештаја, а последњи извештај доставља најкасније у року од шест месеци од 

дана истека уговореног времена предвиђеног јавним уговором. 

Ако јавни партнер не достави извештај у прописаним роковима, орган јединице 

локалне самоуправе надлежан за послове финансија писаним путем затражиће достављање 

извештаја и одредити рок за његово достављање, који не може бити дужи од 30 дана од 

дана пријема писаног захтева. 
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Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија може од јавног 

и приватног партнера тражити додатна објашњења у вези са појединим наводима из 

извештаја, као и другу документацију на увид. 

У сврху обављања надзора, орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 

финансија може од уговорних страна у било ком тренутку затражити достављање 

документације која се односи на реализацију јавног уговора. Уговорне стране дужне су да 

доставе тражена документа у року од 30 дана од дана пријема захтева. По пријему 

документације, орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија може 

затражити додатна објашњења уговорних страна у вези са достављеном документацијом 

и/или обавити непосредан стручни увид. 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, ради провере 

навода у извештају и документације, може извршити непосредан стручни увид на локацији 

на којој се реализује пројекат јавно-приватног партнерства који је предмет јавног уговора, 

или у седишту приватног партнера. 

О извршеном непосредном стручном увиду саставља се записник, који садржи 

податке о пројекту јавно-приватног партнерства који је предмет јавног уговора над којим је 

извршен увид, уговорним странама, времену вршења увида, разлозима и начину вршења 

увида, документацији на основу које је извршен увид, уоченим неправилностима, податке о 

органу, односно лицу из тог органа које је извршило увид, као и друге податке. 

Ако на основу спроведеног надзора орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

послове финансија уочи неправилности у реализацији јавног уговора, о томе писаним 

путем обавештава јавног и приватног партнера. 

Обавештење о уоченим неправилностима садржи и препоруке о начину отклањања 

уочених неправилности. Уговорне стране су обавезне да, најкасније у року од 15 дана од 

дана пријема препоруке, известе орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 

финансија о активностима предузетим у сврху отклањања уочених неправилности. 

Неправилностима се сматрају сва одступања од уговорених права и обавеза јавног и 

приватног партнера до којих је дошло у реализацији јавног уговора. 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија обавестиће 

друге надлежне државне органе и тела о уоченим неправилностима, у складу са законом. 

Јавни партнер је дужан да, у случају неиспуњења обавеза приватног партнера које 

произлазе из јавног уговора, предузме све мере надзора и принудне наплате, као и других 
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правних радњи у складу са одредбама јавног уговора, осталим овлашћењима и одредбама 

ЗЈППК. 

 

У поступцима када није могуће испуњење обавеза из јавног уговора, јавни партнер 

је дужан да о томе обавести надлежно правобранилаштво и надзорне и инспекцијске 

службе, као и да покрене све неопходне радње и мере ради исправљања уочених 

неправилности. 

 

7.1. Цене и општи услови за коришћење добара и обављање делатности 

Услови за одређивање и промену цена коришћења паркинг-места ближе ће се 

дефинисати конкурсном документацијом и уговором у складу са Законом о комуналним 

делатностима и одлукама надлежних органа Града Ужица.  

Обавезе, односно накнаде које ће Концесионар плаћати биће детаљно уређене 

одредбама Јавног уговора, с обзиром на то да је одредбама ЗЈППК одређено да је 

концесионар дужан да плаћа новчану накнаду за концесију у износу и на начин на који је то 

уређено Јавним уговором о концесији, осим ако плаћање накнаде за концесију није 

економски оправдано. 

Члан 43. ЗЈППК даље предвиђа да ће концесионом накнадом бити обухваћена и 

накнада за коришћење одређеног добра у општој употреби, прописана законом којим се 

уређује коришћење предметног добра, накнада за коришћење добра у својини јавног тела, 

као и друге врсте јавних прихода, осим пореза на имовину, везане за коришћење тог добра. 

Накнада која је обухваћена концесионом накнадом не може бити нижа од износа 

утврђеног у складу са законом којим се уређује коришћење предметног добра или другог 

јавног прихода, осим пореза на имовину, у вези са коришћењем тог добра. 

Висина концесионе накнаде одређује се зависно од врсте природног богатства, врсте 

делатности, рока трајања концесије, пословног ризика и очекиване добити, опремљености и 

површине добра у општој употреби, односно јавног добра, односно добра у својини јавног 

тела. 

Начин, динамика плаћања и коначан минималан износ концесионе накнаде биће 

утврђен конкурсном документацијом, с обзиром на то да концесиона накнада може бити 
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уговорена као сталан једнак износ, односно као варијабилан износ, у зависности од 

специфичности поједине врсте концесије. 

ЗЈППК дозвољава да се Јавним уговором о концесији може одредити промена 

висине концесионе накнаде у одређеном временском периоду, за време трајања јавног 

уговора о концесији, што је неопходно назначити у конкурсној документацији.  

Концесиона накнада је приход буџета Града Ужица. 

Поред тога, висина понуђене концесионе накнаде биће критеријум, или један од 

критеријума, за избор Концесионара, у складу са одредбама члана 39. ЗЈППК, којим је 

предвиђено да су критеријуми, на којима давалац концесије заснива избор најповољније 

понуде, економски најповољнија понуда, која се састоји од више поткритеријума, и 

највиша понуђена концесиона накнада. 

Јавни партнер/концедент и приватни партнер/концесионар ће у складу са ЗЈППК 

закључити јавни/концесиони уговор. Поред питања наведених у другим одељцима овог 

предлога, јавни/концесиони уговор би садржао и све оне одредбе којима се уређују сва 

питања наведена у члану 46. ЗЈППК као обавезна, односно: 

1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди 

приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном 

позиву; 

2) расподелу ризика између јавног и приватног партнера; 

3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у 

интересу јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења 

ових захтева у погледу квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење 

накнаде приватном партнеру из тачке 9) овог става; 

4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје; 

5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за 

добијање дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП или концесије; 

6) захтеве у вези са ДПН-ом у погледу: правне форме, оснивања, минималног 

капитала и минималних других средстава или људских ресурса, структуре акционара, 

организационе структуре и пословних просторија, као и пословних активности ДПН-а; 
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7) власништво над средствима која се односе на пројекат и, по потреби, обавезе 

уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних 

службености; 

8) висину и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има; 

9) накнаду приватном партнеру, без обзира на то да ли се састоји од тарифа или 

накнада за обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично 

усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, евентуалне исплате које јавни 

партнер треба да изврши приватном партнеру; 

10) механизме за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном 

партнеру у случају лошијег квалитета његових услуга/објеката; 

11) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, 

планова изградње и спецификација, као и поступке за тестирање и коначну инспекцију, 

одобрење и пријем инфраструктурног објекта као и извршених услуга, ако је потребно; 

12) поступке за измене пројеката, планова изградње и спецификација, ако их 

једнострано утврђује јавни партнер, и поступке за сагласност о евентуалном продужењу 

рокова и/или повећању накнаде (укључујући трошкове финансирања); 

13) обим обавезе приватног партнера да, зависно од случаја, обезбеди измену 

објеката или услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи 

за услугом, њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим условима свим 

корисницима, као и последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) за приватног 

партнера; 

14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају 

право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена; 

15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење 

најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног 

партнера или са другим повезаним лицима, или других уговора којима се поверава 

обављање одређених послова од стране приватног партнера трећим лицима, ако је такво 

поверавање предвиђено предлогом пројекта ЈПП, односно концесионим актом; 

16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер (укључујући 

јемства јавног партнера финансијерима) или други начин обезбеђења плаћања; 

17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер; 
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18) расположиве правне лекове у случају да било која уговорна страна не изврши 

своје уговорне обавезе; 

19) меру у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за 

неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности које су реално 

ван њене контроле (виша сила, промена закона и сл.); 

20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог 

истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак 

продужења уговореног рока укључујући његове последице на финансирање пројекта; 

21) компензацију и пребијање потраживања; 

22) последице штетне промене прописа; 

23) разлоге и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се 

мора исплатити јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде и средства из којих 

ће бити исплаћена накнада), уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене у тачки 19) 

овог става; 

24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна; 

25) све споредне или повезане уговоре које треба закључити, укључујући и оне 

намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора на 

јавни уговор. То нарочито обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру дозвољава 

да закључи уговор са финансијерима приватног партнера и да обезбеди права на пренос 

јавног уговора на лице које наведу финансијери у одређеним околностима; 

26) меродавно право и механизам за решавање спорова; 

27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено 

или на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера како 

би се обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге и/или вођење објеката који су 

предмет уговора, у случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању његових 

обавеза; 

28) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу 

заштите јавног интереса, као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или 

угрожавање животне средине и здравља људи или повреде обавеза приватног 

партнера/концесионара из јавног уговора, у потпуности или делимично прекине извршење 
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уговора или преузме извршење одговарајућих обавеза приватног партнера/концесионара 

(step-in right), уз дефинисање последица коришћења тог права; 

29) опорезивање и фискална питања – ако постоје. 

 

 

Јавни уговор би у складу са ЗЈППК био сачињен по праву Републике Србије. 

Додатно, од приватног партнера/концесионара се очекује да кориснике услуга које 

су предмет концесија третира у складу са позитивним прописима и добрим пословним 

обичајима., укључујући ту и дефинисање међусобних права и обавеза и подношење 

приговора од стране корисника услуга приватног партнера/концесионара, у свему у складу 

са Законом о заштити потрошача („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/2014, 

6/2016 – др. закон и 44/2018 – др. закон). 

У складу са ЗЈППК, приватни партнер/концесионар задржава право да слободно 

уређује цене и опште услове својих услуга, поштујући позитивне прописе, као и 

јавни/концесиони уговор, који ће садржати одговарајуће механизме заштите јавног 

интереса. 

Чланом 10.став 1 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС“, бр. 88/2011,15/2016 и 104/16) је дефинисано да је концесија, у смислу овог 

закона, уговорно или институционално ЈПП са елементима концесије у коме је јавним 

уговором уређено комерцијално коришћење природног богатства,  добра у општој 

употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног тела или обављање 

делатности од општег интереса, које јавни партнер уступа приватном партнеру, на 

одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од 

стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан 

за комерцијално коришћење предмета концесије. 

Чланом 10.став 2 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС“, бр. 88/2011,15/2016 и 104/16) прописано је да су посебни облици  концесије 

концесија за јавне радове и концесија за јавне услуге. 

Чланом 10.став 4 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16) одређено је  да  концесија за јавне услуге, у 

смислу овог закона, јесте уговорни однос истоветан уговору о јавној набавци услуга у 
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складу са законом којим се уређују јавне набавке, ако се накнада за пружене услуге  састоји 

или од самог права на комерцијално коришћење, односно пружање услуга или тог права 

заједно са плаћањем. 

Чланом 20. наведеног Закона дефинисано је да је поступак избора приватног 

партнера или поступак јавне набавке одређен законом којим се уређују јавне набавке или 

поступак давања концесије одређен овим законом.Јавни уговор закључиће се као уговор о 

концесији. 

Ако је концесија која се додељује посебан облик концесије за јавне радове, односно 

јавне услуге у складу са чланом 10. ст. 2, 3. и 4. овог закона, на поступак одабира 

концесионара/приватног партнера примењују се поступци јавне набавке, одређени законом 

којим се уређују јавне набавке.У поступку избора приватног партнера не примењују се 

одредбе закона којим се уређују јавне набавке које се односе на: 

1. начин обрачуна процењене вредности јавног уговора; 

2. заједничку понуду; 

3. подизвођаче; 

4. рокове за подношење понуда и пријава; 

5. рокове у вези са доношењем одлуке о избору најповољније понуде; 

6. рокове за закључење уговора и 

7. измене јавног уговора. 

Поступак доделе јавног уговора за јавно-приватно партнерство, са или без елемената 

концесије, покреће се објављивањем јавног позива на српском језику и на страном језику 

који се уобичајено користи у међународној трговини. Јавни позив се у истоветном тексту 

објављује у Службеном гласнику Републике Србије, као и у средству јавног информисања 

које се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на интернет-страници јавног 

тела и на Порталу јавних набавки, са навођењем дана када је јавни позив објављен у 

Службеном гласнику Републике Србије. Јавни позив се по потреби објављује електронски 

на интернет страници “Tenders Electronic Daily” и интернет издању додатка Службеном 

листу Европске уније, а обавезно за пројекте вредности преко пет милиона евра. Трошкове 

објављивања јавног позива сноси надлежно јавно тело које спроводи поступак.Сходно 

члану 14. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, учесник у поступку доделе 

јавног уговора може бити свако домаће или страно физичко, односно правно лице. Групе 

привредних субјеката могу подносити понуде или наступати као учесници у поступку. 

Јавна тела не морају тражити од ових група лица да имају одређену правну форму како би 
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учествовала у поступку. Од свих учесника у поступку чија је понуда оцењена као 

најповољнија мора се захтевати одређена правна форма по додели јавног уговора. 

Сходно члану 47. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, пре 

доношења одлуке о избору концесионара и закључења јавног уговора, обавеза Скупштине 

града Ужица јесте давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора укључујући и 

прилоге који чине његов саставни део.  

Скупштина града Ужица дужна је да на основу оцене о усаглашености нацрта 

уговора са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама и са конкурсном 

документацијом, да сагласност на коначни нацрт уговора у року од 30 (тридесет) дана од 

дана његовог достављања. Јавни уговор може бити закључен по добијању сагласности 

Скупштине града Ужица. На све измене и допуне закљученог јавног уговора којима се 

мењају права и обавезе уговорних страна, примењује се поступак у складу са одредбама 

Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама. Ако није другачије уговорено у 

писаном облику, јавни партнер односно концедент, као уговорна страна, увек је одговоран 

за реализацију пројекта и за његове евентуалне последице 

Сходно члану 48. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, јавно тело 

мора одабраном најповољнијем понуђачу понудити закључење јавног уговора у року који 

је одредио одлуком о избору најповољније понуде, а по добијеној сагласности Скупштине 

града Ужица. 

Јавни уговор у писаном облику потписују овлашћена лица јавног тела и одабраног 

најповољнијег понуђача, а ако се уговором предвиђа располагање непокретностима, уговор 

се обавезно оверава. Потписивањем јавног уговора приватни партнер стиче право и 

преузима обавезу обављања делатности за коју је јавни уговор додељен.   

Јавни уговор мора бити сачињен у складу са конкурсном документацијом, свим 

подацима из јавног позива, изабраном понудом и одлуком о избору најповољније понуде.  

 

8. ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА 

Планирање времена реализације пројекта дефинише се као одвијање процеса 

реализације пројекта по појединим фазама и односи се на планирање и разраду времена 

реализације пројекта. Овим планирањем се анализира време потребно за реализацију 

пројекта, и утврђује термин завршетка, како појединих делова пројекта, тако и пројекат у 

целини. 
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• Позитивно мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство – рок  

септембар 2021. године 

• Усвајање Концесионог акта од стране скупштине града Ужица – рок 

септембар 2021. године 

• Израда конкурсне документације – рок октобар 2021. године 

• Објављивање јавног позива – рок новембар 2021. године 

• Спровођење поступка јавне набавке – рок децембар 2021. године 

• Доношење одлуке о избору најповољније понуде – рок јануар 2022. 

године 

• Добијање сагласности на коначан нацрт јавног уговора од стране 

скупштине града Ужица – рок фебруар 2022. године 

• Закључење јавног уговора – рок  фебруар 2022. године 

 

 

9. ПРИЛОЗИ 

 

- Одлука о одређивању модела финансирања потенцијалног пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије за управљање јавним паркиралиштима на територији 

града Ужица. 

- Решење о именовању стручног тима за спровођење поступка реализације пројекта 

јавно-приватног партнерства са елементима концесије за управљање јавним 

паркиралиштима на територији града Ужица. 
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