РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/22-113-III
Дана: 02.09.2022. године
Зрењанин

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског
већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст,
17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 02.09.2022. године
утврдило Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства без
елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и
одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина, на
исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и
доношење.
За известиоца по овој тачки одређује се Стојанка Вучковић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура
ЈХ/

На основу члана 12. став 1 и 26. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 32. а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.129/07 и
83/14 - др. Закон, 101/16 - др. Закон, 47/18 и 111/21 - др. Закон) и чл. 36. и 128. став 1.
Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 17/20 - пречишћен
текст) Одлуке о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства без елемената
концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне
инфраструктуре на територији града Зрењанина број: 06-107-41/21-1 од 19.8.2021.
Мишљења Комисије за јавно - приватно партнерство Владе Републике Србије број
28/2022 од 26.08.2022.
Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана
____________ 2022. године, донела је следећу
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ФИНАНСИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
Усваја се Пројекат јавно-приватног партнерства без елемената концесије за
реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне
инфраструктуре на територији Града Зрењанина на који је позитивно мишљење дала
Комисија за јавно - приватно партнерство Владе Републике Србије број 28/2022 од
26.08.2022. године.
Поступак доделе уговра о Јавно - приватном партнерству без елемената концесије,
спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама.
II
Задужује се Радна група за припрему и спровођење Одлуке поступка јавно приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања,
изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији Града Зрењанина,
која је формирана Решењем о образовању број 06-140-2/21-III од 06.10.2021. године, да
припреми све потребне документе, у складу са законом, ради реализације спровођења
јавне набавке за избор приватног партнера.
III
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу Града Зрењанина.”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Образложење
Чланом 12. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16), прописано је да јавна тела имају
право да самостално покрену поступак реализације пројекта ЈПП из своје надлежности.
Чланом 26. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16), прописано је да јавно тело, подноси
предлог пројекта јавно приватног партнерства, ради давања сагласности и усвајања
скупштини јединице локалне самоуправе.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и
83/14 – др.закон, 101/16 - др.закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и чланом 36. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20), утврђена је надлежност
Скупштине општине, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Одлуком о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства без елемената
концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне
инфраструктуре на територији града Зрењанина број 06-107-41/21-1 од 19.8.2021. године
покренута је иницијатива за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства
без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања
локалне путне инфраструктуре на територији Града Зрењанина.
Стварање правног оквира за реализацију пројеката јавно-приватног партнерства (у
даљем тексту: ЈПП) показало се као одличан пут за поверавање обављања комуналних
делатности приватном партнеру, односно делатности чије се финансирање обезбеђује у
целости или делимично инвестицијом приватног партнера, као решавању питања која су
од јавног значаја.
Овим пројектом настоји да покаже да ће улагање у обнову саобраћајне
инфраструктуре имати важну улогу у транзицији ка конкурентнијем, сигурнијем и
одрживијем инфраструктурном систему у будућности, нарочито имајући у виду
претпоставку да се друштвена, економска и развојна улога државе огледа у развијености
и уредном и квалитетном одржавању саобраћајне инфраструктуре.
У овом пројекту говори се о значају развијености саобраћајног система и у том
циљу примени модела ЈПП ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције,
управљања и одржавања инфраструктурних објеката од јавног значаја и пружања услуга
од јавног значаја, односно квалитетног обезбеђивања изградње и доступности путне
инфраструктуре, као и опредељеност локалне самоуправе за привлачење приватних
инвестиција. У том смислу биће представљена правна, финансијска и економска анализа
оправданости улагања у овај пројекат и примене модела ЈПП кроз представљање општих,
инфраструктурних, друштвених, економских, безбедоносних и еколошких циљева.
Дисперзија ризика која се остварује на овај начин је више него повољна за јавног
партнера. Приватни партнер преузима све ризике које би у супротном сносио јавни
партнер, а тичу се ризика пројектовања, изградње (решења, дозвола, непредвиђених
радова, додатних трошкова, кашњења, квалитета…), одржавања, финансирања и др.
Предмет предложеног пројекта ЈПП обухвата пројектовање, финансирање, изградњу,
реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре и пружање услуга
управљања и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина
на период од 10 година закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између
Града Зрењанина и приватног партнера са јавним плаћањем.
Сходно томе, а у циљу одабира приватног партнера који има потребан ниво
компетентности и успешности да извршава услуге које су предмет предлога пројекта,

Град Зрењанин као јавни партнер је поднео предлог пројекта ЈПП Комисији за јавноприватно партнерство и концесије Владе Републике Србије, ради давања мишљења и
оцене да ли се конкретни пројекат може реализовати у форми ЈПП, како би се
побољшало опште стање путне инфраструктуре у Републици Србији.
Имплементација овог пројекта би допринела побољшању и унапређењу
комуналне делатности, омогућавању одрживог инфраструктурног система у граду
Зрењанину на дужи временски период и смањењу оптерећености локалних путева.
Као најважнији циљ овог пројекта јесте пружање квалитетне комуналне услуге за
учеснике у саобраћају уз обезбеђивање квалитетних путева чиме се отвара могућност да
се повећа мобилност становништва и иста доведе на виши ниво.
Сматра се да је систем саобраћаја на дугорочном плану одржив уколико је у
стању да пружи потребан капацитет и ниво услуге, ако је компатибилан са локацијама
које му гравитирају, штедљив, ослањајући се на погонску технологију на бази извора
енергије који су обновљиви и преносиви, уколико је чист, како би одржао и регенерисао
квалитет окружења и трошковно ефикасан, а тиме и распложив за садашње и будуће
генерације.
Када је реч о јавно-приватном партнерству, основни елементи концепта овог
модела су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства.
Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да
управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката.
Овај предлог пројекта заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела
квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама града и
насељеним местима, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће поред
изградње, реконструкције и рехабилитације обезбедити израду пројектне документације,
дугогодишње редовно одржавање на целој територији локалне самоуправе и насељених
места, заштиту и гарантовање за квалитет изведених радова и пружених услуга. Локална
самоуправа неће по овом основу бити кредитно задужена имајући у виду начин на који
је уређено јавно-приватно партнерство и концесије, док би се истовремено остварили
циљеви смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних
услуга и обезбеђивања одређених бенефита за локалну самоуправу и друштво у целини.
За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању
техничку експертизу за реализацију пројеката поверавања обављања комуналних
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, ангажовање приватног партнера може да буде адекватно
решење.
Пројекат ЈПП без елемената концесије подразумева финансирање пројекта од
стране приватног партнера. На тај начин се буџет локалне самоуправе кредитно не
задужује, већ локална самоуправа преузима обавезу да омогући и повери приватном
партнеру несметано обављање комуналне делатности, док би се за обављање предметне
делатности приватном партнеру исплаћивала накнада на месечном ниову. ЈПП
представља оквир сарадње јавног сектора и капитала приватног партнера, ради
обезбеђења функционисања комуналних делатности, односно делатности од општег
интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.
Овакав модел пословне сарадње јавног и приватног сектора и увођење приватног
капитала у развој инфраструктуре је снажно подржан од стране Владе Републике Србије,
док сваки појединачни пројекат захтева претходну проверу од стране Комисије за јавноприватно партнерство и концесије Владе Републике Србије, ради давања мишљења и
оцене да ли се конкретни пројекат може реализоватиу форми ЈПП.

Концепт јавно-приватног партнерства без елемената концесије, у примеру
комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре, омогућује Граду
Зрењанину, као јавном партнеру, одређено смањење трошкова и стварања одрживе путне
инфраструктуре као једног од највећих изазова урбаних и комуналних захтева и
подизања нивоа ефикасности у пружању услуга крајњим корисницима.
Закон о јавно-приватним партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ бр.
88/11, 15/16 и 104/16; у даљем тексту: ЗЈППК) усвојен је 2011. године и њиме је у правни
систем Републике Србије уведен појам јавно-приватно партнерство, а Влади Републике
Србије, аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе омогућено да донесе
одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта ЈПП са или без елемената
концесије.
Могућност финансирања пројекта за финансирање, изградњу и одржавање
локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина од стране приватног
партнера може се реализовати путем уговорног јавно-приватног партнерства без
елемената концесије које се уређује јавним уговором између јединице локалне
самоуправе као јавног партнера и изабраног понуђача као приватног партнера, на период
од 10 година.
Уговорно ЈПП одређено је чланом 8. ЗЈПП тако да међусобна права и обавезе у
реализацији пројекта ЈПП, са или без елемената концесије, уговорне стране уређују
јавним уговором, чија је садржина прописана чланом 46. ЗЈППК.
На питања која се односе на јавне уговоре, а која нису посебно уређена овим
законом, примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи.
Анализом тренутног стања путне инфраструктуре на територији града Зрењанина,
о чему ће бити речи у одељку 6.1., утврђено је да је реализација овог пројекта и
омогућавање доступности путне мреже неопходна, због чега Град примењује модел ЈПП
као оптимално решење.

ОБРАДИО:
Тамара Мајкић
КОНТРОЛИСАО:
Начелник одељења за привреду
Јелена Травар Миљевић
ОДОБРИО:
По овлашћењу Начелника градске управе
број 016-12/22-117-IV
од 19,08,2022 године
Начелник одељења за привреду
Јелена Травар Миљевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА
КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ФИНАНСИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И
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1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
У складу са Уговором за јавну набавку – Консултантске услуге за израду нацрта предлога пројекта
јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање комуналне делатности
одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина са јавним плаћањем бр.
404-3-38-16/2021-IV од 11.10.2021. године (у даљем тексту: Уговор), Консултант, односно Аутор PPP
Investment doo Beograd је за Наручиоца Градска управа Града Зрењанина израдио нацрт Предлога
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пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне
инфраструктуре на територији града Зрењанина (у даљем тексту: Предлог пројекта).
© Заштита ауторског права – Copyright 2021.
Израђен Предлог пројекта се сматра ауторским делом у складу са законом којим се уређују ауторска
и сродна права у Републици Србији, и исти представља оригиналну духовну творевину Аутора, у овом
случају PPP Investment doo Beograd, изражену у одређеној форми чија је намена унапређење
комуналних делатности применом модела јавно-приватног партнерства и чија је вредност утврђена
Уговором. На сва права и обавезе Аутора и Наручиоца овог дела и заштиту ауторског дела примењују
се одредбе закона којим се уређују ауторска и сродна права у Републици Србији, а на све што није
уређено овим законом примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи.
Аутор задржава сва морална права, односно има сва личноправна овлашћења у погледу свог ауторског
дела.
Аутор има искључиво право да његово име, псеудоним или знак буду назначени на сваком примерку
дела, односно наведени приликом сваког јавног саопштавања дела, изузев ако је то, с обзиром на
конкретни облик јавног саопштавања дела, технички немогуће или нецелисходно.
Аутор има искључиво право да штити интегритет свог дела, и то нарочито да се супротставља
изменама свог дела од стране неовлашћених лица и да се супротставља јавном саопштавању свог
дела у измењеној или непотпуној форми, водећи рачуна о конкретном техничком облику саопштавања
дела и доброј пословној пракси.
Аутор има искључиво право да даје дозволу за прераду свог дела искључиво Наручиоцу овог дела
Градској управи Града Зрењанина.
Аутор има искључиво право да се супротставља искоришћавању свог дела на начин који угрожава или
може угрозити његову част или углед.
Аутор има право на економско искоришћавање свог дела, као и дела које је настало прерадом његовог
дела.
За свако искоришћавање ауторског дела од стране другог лица Аутору припада накнада утврђена
Уговором, осим ако Законом о ауторском и сродним правима или Уговором није другачије одређено.
Аутор има искључиво право да другоме дозволи или забрани бележење и умножавање свог дела у
целости или делимично, било којим средствима, у било ком облику, на било који трајни или
привремени, посредни или непосредни начин.
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи стављање у промет оригинала или
умножених примерака свог дела, продајом или другим начином преноса својине.
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Право Аутора на стављање примерака дела у промет не делује према оном власнику примерка дела
који је тај примерак легално прибавио у Републици Србији од Аутора или од Ауторовог правног
следбеника (исцрпљење права).
Аутор има искључиво право да другоме дозволи или забрани прилагођавање, превођење,
аранжирање и друге измене дела.
У случајевима искоришћавања ауторског дела на основу одредаба Закона о ауторском и сродним
правима, морају се навести име Аутора дела и извор из кога је дело преузето.
У сваком конкретном случају, обим ограничења искључивих права не сме бити у супротности са
нормалним искоришћавањем дела нити сме неразумно вређати легитимне интересе аутора.
Без дозволе Аутора и без плаћања ауторске накнаде објављено ауторско дело може се умножавати и
јавно саопштавати ради спровођења поступка пред судским или другим државним органима или у
сврху обезбеђења јавне сигурности.
Клаузула о поверљивости података
Аутор и Наручилац се обавезују:
1) да ће добијене информације које су предмет овог Уговора користити искључиво у складу са
одредбама Уговора и закона;
2) да ће се према информацијама које се штите као пословна тајна добијеним од друге уговорне
стране, као и према другим информацијама које може примити или се са њима упознати као
последицом Уговора, односити са строгом тајношћу, у складу са законом и добрим пословним
обичајима, третирајући их са истом пажњом са којом поступа са сопственим пословним
тајнама;
3) да, супротно закону и другим прописима којима се уређује правна заштита пословне тајне од
свих радњи нелојалне конкуренције, добрим пословним обичајима и овом Уговору, неће
неовлашћено прибављати, користити или открити без писане сагласности друге стране ни
једној трећој страни било коју информацију која се штити као пословна тајна друге стране у
чији је посед дошла, без писане сагласности друге уговорне стране;
4) изузетак од ове клаузуле су запослени код сваке од уговорних страна, односно сарадници
и/или консултанти који сарађују са уговорним странама са истом обавезом заштите пословне
тајне, у складу са законом.
5) да неће копирати, отиснути, ставити у писани облик или сачувати у електронском облику, било
који материјални део добијене информације, изузев у случајевима када је то неопходно за
реализацију Уговора;
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6) да ће, у случају када стиче нову информацију која се штити као пословна тајна друге уговорне
стране, а односи се на предмет Уговора, тако стечену информацију третирати као пословну
тајну и исту неће пренети трећим лицима, односно искористити на било који начин без
претходне писмене сагласности друге уговорне стране.
7) да ће на захтев једне од уговорних страна, у свако доба трајно избрисати све информације
(укљујући белешке, извештаје, анализе, налазе, сагласности, мишљења и др.) који су у вези
или произлазе из информације друге стране, као и све њихове копије, у случају када је иста
сачувана у електронском облику. У случајевима када је могуће, пружити доказе о уништењу
или брисању.
Аутор и Наручилац сагласно утврђују да се повредом пословне тајне сматра свако незаконито
прибављање, откривање или коришћење пословне тајне која је предмет Уговора, на начин супротан
Уговору, овом Пројекту и закону.
Одрицање од одговорности – Disclaimer
Овај документ и сви подаци и прилози који чине његове саставне делове су поверљиви и намењени
искључиво Наручиоцу овог ауторског дела, односно физичком или правном лицу или лицима на које
је адресирана.
Уколико сте овај документ добили грешком, обавештавамо Вас да је његово отварање, читање,
копирање, умножавање, чување, обелодањивање, дистрибуирање и/или обрађивање строго
забрањено. Молимо да у том случају о насталој грешки одмах обавестите аутора или пошиљаоца и да
му документ са свим прилозима предате.
PPP Investment doo Beograd не преузима одговорност и не прихвата било какву обавезу у вези са
евентуалним последицама које може претрпети било које лице због чињења или нечињења на бази
информација садржаних у овом документу.
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2. РЕЗИМЕ
Због све веће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од општег
интереса и ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном се указала потреба за
стварањем одговарајућег правног и институционалног оквира за привлачење приватних инвестиција у
Републику Србију.
Стварање правног оквира за реализацију пројеката јавно-приватног партнерства (у даљем тексту: ЈПП)
показало се као одличан пут за поверавање обављања комуналних делатности приватном партнеру,
односно делатности чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично инвестицијом
приватног партнера, као решавању питања која су од јавног значаја.
Овим пројектом настоји да покаже да ће улагање у обнову саобраћајне инфраструктуре имати важну
улогу у транзицији ка конкурентнијем, сигурнијем и одрживијем инфраструктурном систему у
будућности, нарочито имајући у виду претпоставку да се друштвена, економска и развојна улога
државе огледа у развијености и уредном и квалитетном одржавању саобраћајне инфраструктуре.
У овом пројекту говориће се о значају развијености саобраћајног система и у том циљу примени
модела ЈПП ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања и одржавања
инфраструктурних објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја, односно квалитетног
обезбеђивања изградње и доступности путне инфраструктуре, као и опредељеност локалне
самоуправе за привлачење приватних инвестиција. У том смислу биће представљена правна,
финансијска и економска анализа оправданости улагања у овај пројекат и примене модела ЈПП кроз
представљање општих, инфраструктурних, друштвених, економских, безбедоносних и еколошких
циљева.
Дисперзија ризика која се остварује на овај начин је више него повољна за јавног партнера. Приватни
партнер преузима све ризике које би у супротном сносио јавни партнер, а тичу се ризика
пројектовања, изградње (решења, дозвола, непредвиђених радова, додатних трошкова, кашњења,
квалитета…), одржавања, финансирања и др.
Предмет предложеног пројекта ЈПП обухвата пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију
и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре и пружање услуга управљања и одржавања локалне
путне инфраструктуре на територији града Зрењанина на период од 10 година закључењем уговора о
јавно-приватном партнерству између Града Зрењанина и приватног партнера са јавним плаћањем.
Сходно томе, а у циљу одабира приватног партнера који има потребан ниво компетентности и
успешности да извршава услуге које су предмет предлога пројекта, Градска управа Града Зрењанина
као јавни партнер подноси овај предлог пројекта ЈПП Комисији за јавно-приватно партнерство и
концесије Владе Републике Србије, ради давања мишљења и оцене да ли се конкретни пројекат може
реализовати у форми ЈПП, како би се побољшало опште стање путне инфраструктуре у Републици
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Србији, на који је позитивно мишљење дала Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике
Србије број 28/2022 од 26.08.2022. године.
Имплементација овог пројекта би допринела побољшању и унапређењу комуналне делатности,
омогућавању одрживог инфраструктурног система у граду Зрењанину на дужи временски период и
смањењу оптерећености локалних путева.
Као најважнији циљ овог пројекта јесте пружање квалитетне комуналне услуге за учеснике у
саобраћају уз обезбеђивање квалитетних путева чиме се отвара могућност да се повећа мобилност
становништва и иста доведе на виши ниво.

Предмет пројекта

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу
и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града
Зрењанина

Јавни партнер

Градска управа града Зрењанина

Представник Јавног партнера

Начелник Градске управе Милош Королија

Седиште

Трг слободе 10, 23101 Зрењанин

Контакт телефон

тел: +381 23 315 0202

Интернет страница

www.zrenjanin.rs

Електронска адреса

milos.korolija@grad.zrenjanin.rs

Процењена вредност пројекта

2.050.000.000,00 динара без ПДВ-а

Облик јавно-приватног партнерства

Уговорно јавно-приватно партнерство без елемената концесије. Рок

и рок трајања јавног уговора

трајања јавног уговора је 10 година.

Кључне речи: јавно-приватно партнерство, јавни интерес, путна инфраструктура, пројектовање,
финансирање, одржавање инфраструктуре, управљање и пружање услуге, обезбеђивање
доступности
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3. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
Предмет предложеног пројекта јесте поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне
инфраструктуре на територији града Зрењанина на период од 10 година закључењем уговора о јавноприватном партнерсту између Градске управе Града Зрењанина и приватног партнера.
Предмет Предлога пројекта јавно-приватног партнерства обухвата пројектовање, финансирање,
изградњу, реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре која је од јавног значаја и
пружање услуга управљања и одржавања локалне путне инфраструктуре са јавним плаћањем.
Путна инфраструктура представља окосницу развоја и функционисања свих могућих људских,
привредних и других токова. Путна инфраструктура је императив друштвеног и привредног стандарда
како на микро, тако и на макро плану одређеног локалитета, што заправо значи стандард живљења.
Одређена друштвено-политичка заједница своју вредност пре свега мери у покривености путном
мрежом – инфраструктурним садржајима. Развојем путне инфраструктуре побољшава се
приступачност, што доводи до убрзања регионалног развоја. Имајући такав приступ утицаја
инвестиција у виду, свеукупне користи друштва могле би да превазиђу трошкове инвестирања у развој
путне инфраструктуре.
Сматра се да је систем саобраћаја на дугорочном плану одржив уколико је у стању да пружи потребан
капацитет и ниво услуге, ако је компатибилан са локацијама које му гравитирају, штедљив, ослањајући
се на погонску технологију на бази извора енергије који су обновљиви и преносиви, уколико је чист,
како би одржао и регенерисао квалитет окружења и трошковно ефикасан, а тиме и распложив за
садашње и будуће генерације.
Када је реч о јавно-приватном партнерству, основни елементи концепта овог модела су јасна
алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки
од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа
ефикасност оваквих пројеката.
Овај предлог пројекта заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и
друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама града и насељеним местима, капиталним улагањем
од стране приватног партнера, који ће поред изградње, реконструкције и рехабилитације обезбедити
израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање на целој територији локалне
самоуправе и насељених места, заштиту и гарантовање за квалитет изведених радова и пружених
услуга. Локална самоуправа неће по овом основу бити кредитно задужена имајући у виду начин на
који је уређено јавно-приватно партнерство и концесије, док би се истовремено остварили циљеви
смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга и
обезбеђивања одређених бенефита за локалну самоуправу и друштво у целини.
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Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је остваривање и развој саобраћајног
система који омогућава одрживу мобилност становништва и пружа подршку убрзаном развоју друштва
и привреде и јачању конкурентности.
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4. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу
за реализацију пројеката поверавања обављања комуналних 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, ангажовање приватног
партнера може да буде адекватно решење.
Најшире речено, јавно-приватно партнерство (у даљем тексту: ЈПП) представља сарадњу јавног и
приватног сектора у пружању јавних добара и услуга. У најразвијенијим земљама Европе, модел ЈПП
се у већој или мањој мери користи за пружање услуга које су од јавног интереса и/или за изградњу
јавне инфраструктуре. Примена модела ЈПП може да се искористи и у унапређењу менаџмента јавних
институција кроз проактиван приступ управљања у јавном сектору и имплементацију метода
управљања у јавном сектору које су иначе типичне за приватни сектор (Велика Британија је прва увела
концепт „јавни менаџмент“).
Бројне државе у Европи и свету имају вишедеценијско па и вишевековно искуство када је реч о
примени модела јавно-приватног партнерства и то у различитим областима. Због све веће потребе за
изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од општег интереса и ефикасним
пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном се указала потреба за стварањем одговарајућег
правног и институционалног оквира за привлачење приватних инвестиција у Републику Србију.
Пројекат ЈПП без елемената концесије подразумева финансирање пројекта од стране приватног
партнера. На тај начин се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује, већ локална самоуправа
преузима обавезу да омогући и повери приватном партнеру несметано обављање комуналне
делатности, док би се за обављање предметне делатности приватном партнеру исплаћивала накнада
на месечном ниову. ЈПП представља оквир сарадње јавног сектора и капитала приватног партнера,
ради обезбеђења функционисања комуналних делатности, односно делатности од општег интереса и
ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.
Овакав модел пословне сарадње јавног и приватног сектора и увођење приватног капитала у развој
инфраструктуре је снажно подржан од стране Владе Републике Србије1, док сваки појединачни
пројекат захтева претходну проверу од стране Комисије за јавно-приватно партнерство и концесије

1

www.jpp.gov.rs: У новембру 2011. године донет је Закон о јавно-приватним партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, број
88/11, 15/16 и 104/16), којим је у правни систем Републике Србије уведен појам јавно-приватно партнерство и омогућено Влади,
аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе да донесе одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног
партнерства.
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Владе Републике Србије2, ради давања мишљења и оцене да ли се конкретни пројекат може
реализовати у форми ЈПП.
Концепт јавно-приватног партнерства без елемената концесије, у примеру комуналне делатности
одржавања локалне путне инфраструктуре, омогућује Градској управи Града Зрењанина, као јавном
партнеру, одређено смањење трошкова и стварања одрживе путне инфраструктуре као једног од
највећих изазова урбаних и комуналних захтева и подизања нивоа ефикасности у пружању услуга
крајњим корисницима.
Закон о јавно-приватним партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 15/16 и 104/16;
у даљем тексту: ЗЈППК) усвојен је 2011. године и њиме је у правни систем Републике Србије уведен
појам јавно-приватно партнерство, а Влади Републике Србије, аутономној покрајини и јединици
локалне самоуправе омогућено да донесе одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта ЈПП
са или без елемената концесије.
У међународној пракси, ЈПП се дефинише као облик сарадње између приватних и јавних партнера
који заједно раде на имплементацији инвестиционих пројеката и пружању јавних услуга. На сличан
начин ЈПП дефинисано је и у нашем позитивном праву. Тако, према одредбама ЗЈППК, ЈПП представља
дугорочну сарадњу 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. Чланом 4. ЗЈППК
дефинисана су два облика ЈПП-а:


уговорно јавно-приватно партнерство је јавно-приватно партнерство у којем се међусобни
однос јавног и приватног партнера уређује уговором о јавно-приватном партнерству;



институционално јавно-приватно партнерство је јавно-приватно партнерство засновано на
односу између јавног и приватног партнера као оснивача, односно чланова заједничког
привредног друштва, које је носилац реализације пројекта јавно-приватног партнерства.

Могућност финансирања пројекта за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне
инфраструктуре на територији града Зрењанина од стране приватног партнера може се реализовати
путем уговорног јавно-приватног партнерства без елемената концесије које се уређује јавним
уговором између јединице локалне самоуправе као јавног партнера и изабраног понуђача као
приватног партнера, на период од 10 година.

2

Ради пружања стручне помоћи при реализацији пројеката јавно-приватних партнерстава са или без елемената концесије, као
међуресорно јавно тело оперативно независно у свом раду, Влада Републике Србије образовала је 2012. године Комисију за јавноприватно партнерство и концесије.
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Уговорно ЈПП одређено је чланом 8. ЗЈПП тако да међусобна права и обавезе у реализацији пројекта
ЈПП, са или без елемената концесије, уговорне стране уређују јавним уговором, чија је садржина
прописана чланом 46. ЗЈППК.
На питања која се односе на јавне уговоре, а која нису посебно уређена овим законом, примењују се
одредбе закона којим се уређују облигациони односи.
Анализом тренутног стања путне инфраструктуре на територији града Зрењанина, о чему ће бити речи
у одељку 6.1., утврђено је да је реализација овог пројекта и омогућавање доступности путне мреже
неопходна, због чега Градска управа примењује модел ЈПП као оптимално решење.

4.1.

Могућност реализације пројекта за финансирање, изградњу и одржавање локалне
путне инфраструктуре на територији града Зрењанина уговарањем јавно-приватног
партнерства

На основу члана 32., а у вези са чланом 66. ставом 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 4. тачке 7. подтачке 1.,
члана 7. става 1. и члана 12. Закона о јавном приватном партнерству и концесијама („Службени
гласник РС“, број 88/11,15/16, 104/16.), члана 3. тачке 10. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 36. и 128. став 1. Статута града
Зрењанина („Службени гласник града Зрењанина, бр. 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана 19.8.2021. године, донела је Одлуку о спровођењу поступка
јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања,
изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина број 06-10741/21-1 од 19.8.2021. године.
Чланом 24. ставом 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14, и др.
закон и 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 и др. закон) утврђено је да град врши надлежности
општине, као и друге надлежности и послове државне управе, који су му законом поверени те, између
осталог, град преко својих органа у складу са Уставом и законом уређује и обезбеђује обављање
послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање и коришћење локалних путева и
улица и других јавних објеката од општинског значаја.
Чланом 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18; у даљем
тексу: ЗКД) је утврђено да су комуналне делатности у смислу овог закона, 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. У складу са тим, обавеза Градске
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управе Града Зрењанина је да обезбеди путну инфраструктуру одговарајућег квалитета, односно да
унапреди постојећи квалитет ове комуналне делатности.
Наведеним Законом је дефинисано да су комуналне делатности делатности од општег интереса и да
одржавање улица и путева, између осталих, спадају у комуналне делатности.
Чланом 3. ставом 1. тачком 10. истог Закона дефинисано је да одржавање улица и путева у градовима
и другим насељима подразумева извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно
одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.
Такође, чланом 4. ставом 1. ЗКД је дефинисано да јединица локалне самоуправе обезбеђује
организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних
објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних
делатности и њихов развој.
ЗКД је истим чланом у ставу 3. дефинисао да јединица локалне самоуправе уређује у складу са
законом услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга,
обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности
обезбеђујући нарочито: 1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који
подразумева нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и
нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у добијању услуга,
поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга; 2) развој и унапређивање квалитета и
асортимана комуналних услуга, као и унапређивање организације рада, ефикасности и других услова
пружања услуга; 3) сагласност са начелима одрживог развоја, која су дефинисана посебним законом
који уређује одређену комуналну делатност; 4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова
обављања комуналних делатности успостављањем сарадње две или више јединица локалне
самоуправе и другим активностима када за то постоји могућност; 5) конкуренцију у обављању
делатности.
Закон о комуналним делатностима је одредио да комуналну делатност могу обављати јавно
предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект.
Закон о комуналним делатностима је чланом 9. дефинисао поверавање обављања комуналне
делатности. Ставом 1. истог члана се дефинише да се под поверавањем обављања комуналне
делатности подразумева временски орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем
комуналне делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између једне или више
јединица локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање
комуналних услуга на територији једне или више јединица локалне самоуправе или на делу територије
јединице локалне самоуправе.
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Сходно члану 9. ставу 7. ЗКД 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
се одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.
Од посебног значаја јесте да се јавни и приватни партнер придржавају свих позитивно-правних
прописа и норми, како оних којима се уређује област комуналних делатности и реализација пројеката
јавно-приватног партнерства, тако и прописа и норми којима се уређује правни положај путева,
безбедност саобраћаја на путевима, као и закона којим се уређује планирање и изградња путне
инфраструктуре, инфраструктурно опремање и изградња земљишта, заштита животне средине и др.
С обзиром на то да је од доношења важећег Закона о путевима („Службени гласник РС", бр. 41/18 и
95/28 – др. закон; у даљем тексту: ЗОП) 2018. године дошло до значајних промена правне регулативе,
створила се потреба усаглашавања прописа у области путева, односно препозната је потреба за израду
новог закона којим ће се уредити област која се односи на правни положај јавних и некатегорисаних
путева, услови и начин управљања, заштите и одржавања јавних путева, посебни услови изградње и
реконструкције јавних путева, извори и начин финансирања изградње, реконструкције, заштите и
одржавања путева, стицање права својине, инспекцијски надзор, као и друга питања од значаја за
управљање, изградњу, реконструкцију, заштиту и одржавање јавних путева.
Наиме, законским и подзаконским актима приступа се креирању политике у овој области који се
заснива на пројектовању, изградњи и одржавању путне инфраструктуре на начин да та инфраструктура
поред основне функције у својој експлoатацији има и превентивну функцију када је у питању
безбедност саобраћаја.
Овим Законом пут је дефинисан као грађевински објекат намењен за саобраћај, односно утврђену
површину коју као саобраћајну површину могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају,
под условима одређеним овим законом и другим прописима, док је општински пут јавни пут који
саобраћајно повезује територију општине, односно града са мрежом државних путева.
Чланом 3. ставом 3. ЗОП уређено је да изградња, реконструкција, одржавање и коришћење јавног
пута могу бити предмет концесије у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и
концесије и овим законом.
Према значају саобраћајног повезивања јавни путеви се деле на:
1) државне путеве:
(1) државне путеве I реда (саобраћајно повезују територију државе са мрежом европских
путева, односно део су мреже европских путева, територију државе са територијом
суседних држава, целокупну територију државе, као и привредно значајна насеља на
територији државе);
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(2) државне путеве II реда (саобраћајно повезују подручје два или више управна округа
или подручје управног округа, као и погранична подручја и граничне прелазе са
мрежом државних путева);
2) општинске путеве (саобраћајно повезују територије општина, територију општине, односно
града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева);
3) улице (саобраћајно повезују делове насеља).
Предметни пројекат се односи на изградњу, реконструкцију, рехабилитацију и одржавање градских
путева и улица у складу са законом.
У складу са чланом 4. ЗОП, јавни пут обухвата:
1) труп пута, који чине доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за
одводњавање пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.) и горњи строј пута
(коловозна конструкција, ивичне траке, ивичњаци, риголе, банкине, берме, разделне траке и
сл.);
2) путне објекте;
3) саобраћајне прикључке;
4) путно земљиште;
5) тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе у путном земљишту;
6) ваздушни простор изнад коловоза;
7) функционалне садржаје пута;
8) саобраћајну сигнализацију и опрему;
9) интелигентне транспортне системе (ИТС);
10) опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине.
Јавни пут, поред елемената из става 1. овог члана, обухвата и пратеће садржаје за потребе корисника
пута, уколико су предвиђени техничком документацијом за изградњу или реконструкцију јавног пута.
Чланом 9. ЗОП дефинисано је да је управљање јавним путевима делатност од општег интереса. Ставом
2. наведеног члана дефинисано је да управљање јавним путевима обухвата:
1) планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног пута;
2) вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији
јавног пута;
3) организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити јавног пута;
4) уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном
надзору јавног пута;
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5) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом јавног пута;
6) организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних
овлашћења;
7) праћење стања путне мреже;
8) заштиту јавног пута;
9) означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким
подацима за те путеве;
10) управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу.
Члан 10. став 4. ЗОП дефинише да делатност управљања општинским путевима, улицама и
некатегорисаним путевима, који нису део државног пута I и II реда, може да обавља јавно предузеће,
односно друштво капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и друго друштво
капитала и предузетник, коме је надлежни орган јединице локалне самоуправе поверио обављање
делатности управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, у складу са
законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.
Овим пројектом јавни партнер проналази финансијско и техничко решење за ефикасније коришћење
јавних услуга и преузимање ризика доступности путне мреже од стране приватног партнера. На овај
начин, приватни партнер улагањем у наведени пројекат изградње, реконструкције и рехабилитације
путева и улица утиче на побољшање путне инфраструктуре, обезбеђује њену високу доступност,
обезбеђује бољи путнички промет и квалитетно одржавање градских путева и улица.
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5. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
Географски положај и климатске карактеристике
Зрењанин је највећи град српског дела Баната и његов је политички, привредни, културни и спортски
центар са тенденцијом развоја у свим смеровима. Својом гравитационом зоном покрива град
Зрењанин и три општине (Нови Бечеј, Житиште, Сечањ) у којима опслужује више од 200 000
становника.

Положај Зрењанина
По површини територије која му административно припада (1326 км2) представља највећи град у
Аутономној покрајини Војводини, други у Републици Србији. Чини 6,2% површине Аутономне
покрајине Војводине. Од укупног земљишта 82,5% је пољопривредно.
Град лежи на 20°23’ источне географске дужине и 45°23’ северне географске ширине, у средишту
српског дела регије Банат, на обалама река Бегеј и Тиса. Надморска висина Зрењанина је 80 метара,
а на територији града креће се у распону од 77 до 97 метара.
Клима на подручју града Зрењанина налази се на прелазу из мало влажног у суви климатски тип.
Поднебље је степско континентално, средња годишња температура износи 11,2 степена Целзијуса а
годишња количина падавина око 622 мм. Распоред падавина према годишњим добима је прилично
уједначен, али су честа и велика одступања.
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Структура града Зрењанина
Територију града Зрењанина чини 14 Месних заједница и 22 насељенa местa. Насељена места града
Зрењанина су: Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Чента, Ечка, Елемир, Фаркаждин,
Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукићево, Лукино Село, Меленци, Михајлово, Орловат,
Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац и Златица.

Саобраћајна инфраструктура
Зрењанин је типичан пример града који је свој развој базирао на сабраћајним погодностима, које му
пружа друмски, железнички и речни транспорт.
Зрењанин располаже богатом инфраструктурном мрежом коју је "наследио" из неких претходних
времена када је био један од најразвијенијих центара бивше СФРЈ и делимично реконструисао. На
територији града Зрењанина укупна дужина путева је 399 километра, од тога има магистралних у
дужини од 134, регионалних 29 и локалних путева у дужини од 176 километара.
Зрењанин, центар средњебанатског региона, налази се на коридорима државних саобраћајница
Зрењанин – Хоргош, Зрењанин – Нова Црња, као и саобраћајница ка Београду и Новом Саду.
Од главног града Србије, Београда, Зрењанин је удаљен 75 километара, а од главног града Аутономне
покрајине Војводине, Новог Сада, 50 километара, колико су удаљене и садашње границе Европске
уније (Румунија). Овакав положај града чини Зрењанин изузетно важним транзиционим центром и
потенцијалним ресурсом на правцу север-југ и исток-запад.
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Зрењанин је највећи град Баната и главна је раскрсница разгранатих копнених путева на овом
подручју. У Зрењанину се укрштају две магистрале:
-

Београд – Панчево – Зрењанин – Кикинда, у правцу север - југ;

-

Нови Сад – Зрењанин – Српска Црња – Темишвар, у правцу запад–исток.

Остали правци су:
-

Зрењанин – Вршац – Темишвар;

-

Зрењанин – Орловат – Панчево;

-

Зрењанин – Меленци – Нови Бечеј – Бечеј.

Правци према Београду, Новом Саду, Вршцу и Бечеју повезују Зрењанин са путевима међународног
значаја, који северну, западну и средњу Европу повезују са јужном Европом и Блиским истоком.
Удаљеност града од већих градова
Београд

76 км

Беч

545 км

Будимпешта

306 км

Истамбул

1046 км

Софија

465 км

Солун

708 км

Удаљеност од најближих граничних прелаза
Гранични

прелаз

Српска

Црња, ка Румунији
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Гранични прелаз Јаша Томић,

43 км

ка Румунији

Мрежу пловних путева на подручју града чине речна мрежа и мрежа пловних канала. Речну мрежу
представља река Тиса, која је на подручју града пловна у целој својој дужини. Река Бегеј као део
хидро-система Дунав-Рајна-Мајна је повезана са Северним и Црним морем. На реци Бегеј се налазе
два бродоградилишта, а предвиђена је и изградња луке.
Зрењанин је један од значајнијих железничких чворишта у Војводини. На подручју града Зрењанина
постоје следеће пруге:

Пруга

Дозвољена

Дозвољено оптерећење

брзина
Пруга бр.46
Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда

50 km/h

16 t

Пруга бр.88

50 km/h

16 t

Зрењанин фабрика-Вршац-Бела Црква

Становништво
На територији града Зрењанина живи 123.362 становника, а у самом Зрењанину 76.511, по попису
становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. године. На територији града број
становника мањи је за готово 10 хиљада у односу на претходни попис (132.051), док је у самом граду
број становника опао за око 5,5 хиљада (у претходном попису 81.316).
Према броју становника Зрењанин је највећи град у Банату, трећи у Војводини, а седми у Републици
Србији. Просечан број становника по 1км2 је 93,03. У националној структури становништва највеће
учешће имају Срби, потом Мађари, Румуни, Словаци и остале националности.
Образовање
Зрењанин је образовни центар са традицијом дугом 150 година, укључујући, сада 10 основних и осам
средњих школа у самом граду и 22 основне школе у насељеним местима. Средње школе у Зрењанину:
Економско-трговинска школа “Јован Трајковић”, Зрењанинска гимназија, Музичка школа “Јосиф
Маринковић”, Пољопривредна школа, Медицинска школа, Техничка школа, Хемијско-прехрамбена и
текстилна школа “Урош Предић”, Електро-техничка и грађевинска школа “Никола Тесла”.
Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину је основана 1960. године и од тада школује
инжењере у области машинства и технологије. Школа је акредитована као висока струковна школа.
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Технички факултет “Михајло Пупин” је основан 1974. године у оквиру Универзитета у Новом Саду као
високообразовна научна организација за школовање кадрова за политехничко образовање и
васпитање. Поред наставе врши и следеће делатности: научно-истраживачки рад, преношење
резултата науке у циљу реализовања школства и унапређења привреде и друштва.
Страни језици су део образовања у школама и у свакодневном животу. У граду ради око 15 школа
страних језика. Најзаступљенији језици су: енглески, немачки, италијански, француски, шпански и
руски.
Људски ресурси

*По подацима Националне службе за запошљавање – Филијала Зрењанин
Привреда
Терен на територији града је изразито равничарски и сходно томе, структура економије и индустрије
класификују Зрењанин међу веће агро-индустријске центре у Републици Србији.
Привредни развој
Након што је био познат као “највећа фабрика хране на Балкану”, чија је прехрамбена индустрија,
оличена у комбинату “Серво Михаљ”, био главни снабдевач читавог тржишта некадашње Југославије
и након што је пребродио тешке године и период транзиције, Зрењанин данас важи за један од
најатрактивнијих градова за инвестирање у Србији.
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Деведесете године су биле године економског пропадања привреде што се одражава падом
производње, високом инфлацијом, опадањем акумулативне и репродуктивне способности привреде,
погоршавању односа у расподели, пословање све већег броја организација са губицима, заостајање у
техничко-технолошком развоју.
Од 2000. године десиле су се значајне промене у вођењу економске политике на нивоу Републике,
антиинфлаторни програм, приватизација као могућност да предузећа дођу до додатног капитала и
прилива иностраног капитала за оживљавање инвестиционе активности и модернизацију привреде и
стварање услова за стабилнији развој.
Локална самоуправа је последњих година створила повољну инвестициону климу, тако да је у
Зрењанин дошао велики број страних и домаћих инвеститора што доводи до убрзаног економског
раста. У 2006. години Зрењанин је био апсолутни лидер у привлачењу страних инвестиција у Србији.
Директна страна улагања са собом доносе капитал, нова знања,савремене технологије, нову
организацију и стварају услове да се поред страних инвеститора појаве и успешни домаћи
инвеститори.
Структура индустрије
Терен на територији града је изразито равничарски и сходно томе, структура економије и индустрије
класификују Зрењанин међу веће агро-индустријске центре у Републици Србији. Најразвијенији део
економије је индустрија, а заступљене су многе индустријске гране, од којих су
најзначајније: прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, металска индустрија, хемијска
индустрија, ауто индустрија, производња нафте и природног гаса и грађевинарство.
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6. РАЗЛОЗИ ЗА УГОВАРАЊЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
6.1.

Тренутно стање локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина

За разматрање могућности покретања предметног поступка ЈПП неопходно је било
анализирати тренутно стање локалне путне инфраструктуре и израдити анализу на основу
података из претходних година о квалитету одржавања, утицајима путне инфраструктуре на
здравље и безбедност људи, као и на заштиту животне средине.
Град Зрењанин има комунално предузеће ЈП за урбанизам Зрењанин који се, као управљач
општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Зрењанина, стара о
одржавању истих, као и о изградњи и реконструкцији нових и постојећих траса.
Укупна дужина државних путева на територији града Зрењанина чији је управљач пута ЈП
Путеви Србије износи 35,70 км од чега дужина државних путева I реда износи 25,20 км, а
дужина државних путева II реда 10,50 км. Од тога, укупна дужина путева на државним
путевима у Зрењанину износи 15,50 км.
Укупна дужина општинских путева на територији града Зрењанина чији је управљач пута ЈП за

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне
путне инфраструктуре на територији града Зрењанина

урбанизам Зрењанин износи 249,50 км од чега дужина путева са савременим коловозом –
асфалтом износи 210,90 км, а дужина путева без коловозног застора износи 38,60 км. Од тога,
укупна дужина путева ван Зрењанина износи 124,0 км, а дужина путева у Зрењанину и
насељеним местима на територији града износи 125,5 км.
Укупна дужина некатегорисаних путева на територији града се процењује на око 340 км
(катастар у фази израде).
Укупан број објеката на некатегорисаним путевима је око 70 (катастар објеката у фази израде).
Укупна дужина путева у Зрењанину је око 165 км са савременим коловозним застором и то:
улице I реда 3,6 км, улице II реда су 49,3 км, сабирно дистрибутивне улице 31,5 км и приступне
улице (по процени – катастар у фази израде) око 80 км.
Пешачке стазе су дужине од око 550 км са око 60% амортизованих тротоара где су потребне
значајне интервенције.
Може се рећи да је путна мрежа у дужини од око 400 км (не рачунајући државне путеве), на
територији града Зрењанина редовно одржавана у складу са градским плановима и
позитивним законским прописима, а поготово у складу са доступним финансијским
средствима, која су често недовољна. Уколико се урачунају улице у насељеним местима у
дужини од око 250км, потребе за финансијским средствима постају још веће.
Укупно стање путне мреже се може оценити као добро имајући све ово у виду, као и проблем
повећаног режима саобраћаја и изградње низа нових објеката стамбене, пословне и
индустријске намене, због чега је Град поднео иницијативу за решавање питања ове комуналне
делатности на дужи временски период.
Радови на одржавању општинских путева, градских улица и улица у насељеним местима се
изводе према редоследу и динамици које одређује приватни партнер у договору са јавним
партнером.
Извођач је дужан да, у складу са врстом и обимом радова који се обављају, ангажује
одговарајућу радну снагу, механизацију и транспортна средства како би се радови извели
благовремено, безбедно и квалитетно.
Идеја је да се реализацијом овог пројекта обезбеди одговарајући квалитет, доступност и
одржавање путне инфраструктуре, као и да се изведу радови на предвиђеним деоницама.
Радови на одржавању градских путева и улица у насељеним местима се изводе према
редоследу и динамици које одређује приватни партнер у договору са јавним партнером.
Обухватају радове на санацији и поправкама коловоза на саобраћајницама, пресвлачење и
ојачање постојећег коловоза, санацији ударних рупа и других деформација на коловозу,
поправка других елемената попречног профила, поправци тротоара и поплочаних површина.
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Извођач је дужан да, у складу са врстом и обимом радова који се обављају, ангажује
одговарајућу радну снагу, механизацију и транспортна средства како би се радови извели
благовремено, безбедно и квалитетно.
Извођач је такође дужан да јавном партнеру благовремено достави све потребне доказе да је
све радове извео квалитетно и у складу са важећим стандардима и да је при томе користио
квалитетне материјале.
Квалитет радова извођач доказује свим потребним теренским и лабораторијским
испитивањима уграђених материјала и испитивањима квалитета уградње. Радови би требало
да се изводе са техничким и кадровским капацитетима који су потребни за ову врсту радова,
међутим врло често долази до ситуације да извођач не може одговорити на захтеване услове
па радови који су планирани не могу да се заврше у предвиђеном року због чега долази до
кашњења у радовима што резултира неадекватно одржавање и пропуштање да се изврше
радови који захтевају мање санације и крпљење ударних рупа.
Анализирајући наведено стање путне инфраструктуре у граду Зрењанину и финансијску
ситуацију Града, очигледно је да не постоји могућност да Град самостално инвестира у
планирану изградњу, као један од битних предуслова за успешно одржавање путне
инфраструктуре, уз задовољење потреба становништва за мобилношћу.
Уколико се не уложи одређени капитал и примени адекватан модел финансирања
инфраструктурних пројеката, све израженији ће бити и ризик безбедности у саобраћају, а затим
и могућност развоја саобраћајног система, бољих услова вожње и унапређење друмског
саобраћаја.

6.2.

Разлози за уговарање јавно-приватног партнерства

Сврха примене ЈПП-а у делу друштвених и економских активности у подручју јавних
инвестиција, била би потреба да се усклади однос трошкова јавних инвестиција са користима
и квалитетом јавних услуга које се посредством тих инвестиција пружају члановима друштва,
тј. потребно је постићи
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највећу могућу вредност јавних услуга за новац који у буџет уплаћују порески обвезници.
Инвестирање приватног капитала у јавни сектор је један од главних разлога уласка јавног
партнера у партнерство са представницима приватног капитала у пројектима изградње и
унапређења инфраструктуре. Након изградње и реконструкције путне инфраструктуре приватни
партнер врши пренос права власништва на Град, и наставља да врши одржавање путне
инфраструктуре током трајања јавног уговора и гарантује за квалитет изграђених саобраћајница
и изведених радова. На тај начин приватни партнер, између осталих, преузима ризике
инвестиције и изградње.
Разлози за уговарање јавно-приватног партнерства се огледају у следећем:


подстицање улагања приватног капитала у јавну инфраструктуру;



смањењу јавних расхода;



смањењу асиметрије информација између пореских обвезника и јавне администрације;



повећању транспарентности преусмеравања јавног новца у области јавних инвестиција;



одржање једнаког односа квалитета и цене у укупном животном веку пројекта;



смањење јавног дуга, итд.

Важно је напоменути да порески обвезници, када су у питању јавне инвестиције, не плаћају
само цену изградње или опремања, већ овакви пројекти коштају онолико колико ће за њих
платити у њиховом укупном животном веку (нпр. 10 и више година).
Предност ЈПП у односу на традиционални модел набавке је то што код традиционалног модела
почетно смањење вредности трошкова изградње или опремања може проузроковати веће
трошкове у фази употребе, а о тим вредностима порески обвезници немају информацију.
Модел ЈПП са или без елемената концесије изискује сложен и свеобухватан приступ, односно
израду различитих анализа попут економске и финансијске, анализе ризика, анализе заштите
животне средине, итд., што у коначном исходу показује да ли је одређени пројекат исплатив и
на колико година би га требало реализовати, што ће бити случај и са предметним пројектом у
наставку.
Пројекат за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре приватном
партнеру, довео би до смањења буџетских трошкова, раста буџетских прихода, стварања
одрживе путне инфраструктуре као једног од највећих изазова урбаних и комуналних захтева
и подизања нивоа ефикасности у пружању услуга корисницима комуналне делатности.
Инфраструктурни пројекти имају економску вредност која је далеко већа од финансијске
вредности која је дата за исте.
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6.3.

Будуће стање локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина

Циљ овог пројекта јесте да се пронађе најадекватније решење за ову делатност због чега Град
одређивањем предмета овог пројекта настоји да делатност повери приватном партнеру и на
тај начин створи одрживи систем који ће функционисати дужи временски период и омогући
својим грађанима услугу на високом нивоу. Стварањем оваквог система видљиви су бенефити
и за јавног и за приватног партнера.
Пре свега, приоритет је у прве три године асфалтирати (изградити) све потребне деонице у
граду, а затим и реконструисати, рехабилитовати и редовно одржавати остале делове путне
инфраструктуре. Током трајања уговорног периода, обавеза приватног партнера је да врши
редовно и ургентно одржавање целокупног саобраћајног система.

У наставку је представљена табела улица у месним заједницама града Зрењанина на којима је
потребно извести радове.
МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
Вељко

Улица

Мошоринска

Завршни
слој
асфалт

Оквирне
Дужина (м)

Ширина

Сугестије

површине
(м2)

600,00

5,00

Влаховић

Проширење са 4 на 5 м

3.000,00

+ пресвлачење

Центар

Светосавска и Немањина

калдрма

600,00

4,00

Претрес коловоза

2.400,00

Доља-Црни

Томићева од Милетићеве до

асфалт

550,00

5,00

Пресвлачење коловоза

2.750,00

Шор

Бегеја

Соња

Слободана Пенезића од Ивана

асфалт

400,00

4,00

Пресвлачење коловоза

1.600,00

Маринковић

Тургењева до Вељка

туцаник

900,00

3,50

Нов коловоз

3.150,00

туцаник

500,00

3,00

Нов коловоз

1.500,00

Дунавска

асфалт

300,00

3,00

Пресвлачење коловоза

900,00

Јованке Добросављев

асфалт

200,00

3,00

Поправка са

600,00

Петровића
Берберско-

Игманска од Барске до до Др

Болница

Тихомира Остојића

Сава
Ковачевић
Жарка

Скопска од Исидора Бајића до
Барске

Зрењанина
Граднулица

асфалтирањем
Мала

Ђорђа Стратимировића

асфалт

800,00

4,50

Пресвлачење коловоза

3.600,00

Оповачка

стругани

1.200,00

3,00

Нов коловоз

3.600,00

800,00

4,50

Пресвлачење коловоза

3.600,00

Америка
Зелено
Поље
Мужља

асфалт
Тот Иштвана

асфалт
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Орловат

Тамишка

калдрма

550,00

3,00

Пресвлачење коловоза

1.650,00

Ботош

Жарка Петрова до Тамишке

калдрма

1.000,00

5,00

Пресвлачење коловоза

5.000,00

Михајлово

Доњи ред и Доже Ђерђа са

бетон

1.100,00

3,00

Пресвлачење коловоза

3.300,00

асфалт

850,00

5,00

Поправка са

4.250,00

попречном улицом
Лукино Село

Маршала Тита

асфалтирањем и
проширење на 5м
Стајићево

Милинка Ђорђевића

асфалт

1.000,00

5,00

Поправка са

5.000,00

асфалтирањем
Меленци

Лењинова од Жарка

асфалт

700,00

5,00

Зрењанина до Чапајеве
Елемир

Др Младена Стојановића од

Проширење за 1 м +

3.500,00

пресвлачење
асфалт

500,00

5,00

Проширење за 2 м

2.500,00

Арадачког реда до Бранка
Сурле
Перлез

Падослава Панића

калдрма

900,00

3,00

Пресвлачење коловоза

2.700,00

Лазарево

Алексе Бојовића

асфалт

880,00

3,00

Поправка са

2.640,00

асфалтирањем
Златица

Соње Маринковић, Братства

бетон-

1.000,00

3,00

Пресвлачење коловоза

3.000,00

Јединства и 22. Децембра

туцаник

Бело Блато

Делови улице Бегејски ред

калдрма

590,00

3,00

Нов коловоз

1.770,00

Чента

Пупинова

калдрма

835,00

4,00

Пресвлачење коловоза

3.340,00

Томашевац

Веза Између Иве Лоле Рибара

без коловоза

200,00

3,00

Нов коловоз

600,00

Саве Ковачевића

асфалт

881,00

5,50

Пресвлачење коловоза

4.845,50

Книћанин

7. Јула

калдрма

600,00

4,00

Пресвлачење коловоза

2.400,00

Лукићево

Светосавска и Немањина

асфалт

1.000,00

6,00

Пресвлачење коловоза

6.000,00

Арадац

Капетана Налепке

калдрма

300,00

3,00

Пресвлачење коловоза

900,00

Клек

Васе Мискина (према Шлајзу)

асфалт

600,00

5,20

Пресвлачење коловоза

3.120,00

Ечка

Либертатеа

калдрма

1.450,00

3,50

Пресвлачење коловоза

5.075,00

Јанков Мост

Јанкова

калдрма

300,00

4,00

Пресвлачење коловоза

1.200,00

и Жарка Зрењанина од бр. 78
до 70 и
Веза Између Иве Лоле Рибара
и Жарка Зрењанина од бр. 100
до 63 и
Банатски
Деспотовац

22.086,00

89.490,50

У наставку је представљена табела општинских путева у граду Зрењанину на којима је потребно
извести планиране радове у периоду изградње.
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Оквирне
Категори-

Траса општинског пута

зација

Завршни слој

Дужина (м)

Ширина

Сугестије

површине за
поправку
(м2)

22-8

22-6 – ИЗЛЕТИШТЕ ТИСА

асфалт

1.250,00

3,00

Пресвлачење коловоза

1.250,00

3.750,00

Скупштина града Зрењанина је за све остале или додатне радове и локације на којима нису
предвиђени радови горе наведеним списковима улица, а које је потребно извести у периоду
трајања јавног уговора, одредила карактеристичне радове, материјале и позиције са
јединичним ценама и које ће се примењивати за такве потребе (важећи ценовници усвојени
Скупштинском одлуком града Зрењанина). Скупштина ће моћи на захтев приватног или јавног
партнера изменити јединичне цене само и искључиво по захтеву једне од уговорних страна и
само и искључиво уколико захтев за промену буде посебно образложен и у складу са променом
цена на мало, цене нафтних деривата, цене материјала, цене рада, енергије или сл.

6.4.

Динамика и опис реализације пројекта

Како се код грађевинских радова не може планирати прецизна динамика извршења радова
због активности које нису под утицајем извођача радова, а које се пре свега односе на
решавање питања прибављања решења, дозвола и сагласности, које зависе од надлежних
органа локалне самоуправе, партнери на овом пројекту могу одступити од предвиђене
динамике уколико одступање произилази из наведених разлога.
Први период – период припреме обухвата пројектовање, планирање, прибављање неопходне
документације, припрему терена за реконструкцију и изградњу.
Након закључења јавног уговора Град преузима обавезу да реши имовинско-правнa питања на
земљишту на коме је потребна изградња деоница, да учествује у исходовању дозвола, да по
потреби спроведе или изради урбанистичко-планску документацију за одређене улице за које
је таква документација потребна (у даљем тексту: претходни услови). Уколико се имовинскоправна питања, исходовање сагласности и дозвола, спровођење планске документације или
израда за неке од путева и улица не буде спровело у ових 6 месеци, то неће утицати на почетак
периода изградње, док ће радове на тим улицама приватни партнер извршити након решавања
ових питања, односно претходних услова за те путеве и улице.
Даном закључења јавног уговора, Градска управа Града Зрењанина преузима обавезу да
приступи испуњењу претходних услова, а чије испуњење мора да претходи почетку периода
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изградње. Претходни услови сматрају се испуњеним даном прибављања неопходних дозвола
и сагласности за изградњу и реконструкцију. Период припреме траје три месеца од момента
закључења уговора.
План је да се у овом периоду врши припрема за обављање делатности од стране приватног
партнера, тј. упознавање приватног партнера са тереном, планирање динамике извршења
радова и други административни послови.
У том периоду приватни партнер, у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи,
има обавезу да органу надлежном за издавање грађевинске дозволе поднесе захтев за
издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију саобраћајница.
Поред ових услова, приватни партнер је у обавези да изради следећу документацију према
прописима важећим у моменту реализације овог пројекта:
1. саобраћајни пројекат обезбеђења приликом извођења радова за све путеве и улице;
2. технички опис и предмер и предрачун радова за све путеве и улице ;
3. пројектно техничку документацију у складу са Законом о планирању и изградњи и
исходовање потребних решења, дозвола и одобрења у складу са важећим правним
прописима.
Припрема и израда наведене документације се врши у зависности од комплексности и врсте
документације, пројектног задатка, постојања планске документације и степена спроведености
планског документа. С обзиром да се динамички план из наведених разлога не може тачно
утврдити, имовинско-правна питања, исходовање сагласности и дозвола, спровођење планске
документације или израда за неке од путева и улица неће утицати на почетак периода
изградње, док ће радове на тим саобраћајницама приватни партнер извршити након решавања
ових питања. Дакле, радови ће се спроводити тако што приватни партнер након прибављања
свих потребних услова за део саобраћајница почиње са радовима, док у међувремену решава
ова питања за други део саобраћајница итд. док се не изведу радови на свим улицама које су
предмет овог пројекта.
Истовремено, приватни партнер је у обавези да набави опрему и материјале у складу са
техничким спецификацијама и предвиђеном динамиком испоруке, на које јавни партнер може
да изнесе приговор уколико опрема и материјали не одговарају захтеваној техничкој
спецификацији.
Како би се одржавање вршило без застоја у току припремног периода, услуга редовног
одржавања путне инфраструктуре и наплата за вршење ових услуга се током овог периода мора
обављати благовремено, квалитетно, без застоја и промена. Накнада ће се вршити по важећем
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ценовнику Града у моменту издавања рачуна за изведене радове и понуди изабраног
понуђача.
Други период – период изградње обухвата радове на изградњи и реконструкцији путева, улица
и тротоара, прибављање употребне дозволе, уколико је иста потребна по важећим прописима
који уређују планирање и изградњу и пуштање у рад. Као што је већ наведено, радови ће се
спроводити тако што приватни партнер након прибављања свих потребних услова за део
саобраћајница почиње са радовима, док у међувремену решава ова питања за други део
саобраћајница итд.
Период трајања изградње је најдуже три године и у том периоду приватни партнер мора да
изгради све неасфалтиране деонице које су наведене у овом пројекту, док се редовно, зимско,
ургентно одржавање и рехабилитација врши за све време трајања уговора, током трајања
периода припреме, изградње и доступности путне инфраструктуре. Наплата за изведене
радове почиње након завршетка периода изградње, и врши се наредних 10 година током
трајања периода доступности путне инфраструктуре (накнада за доступност путне
инфраструктуре).
Трећи период – период доступности путне инфраструктуре обухвата период након пуштања у
рад одређених деоница у коме се наплаћују изведени радови и пружене услуге. Приватни
партнер након периода изградње остварује право на накнаду за те саобраћајнице, односно у
том моменту почиње период доступности и наплата накнаде за доступност за те саобраћајнице
пропорционално степену извршености. Након истека комплетног периода изградње, приватни
партнер стиче право на укупно уговорену накнаду за све изведене радове. Период доступности
и одржавања путева ће трајати 10 година.
Приватни партнер ће током трајања уговора вршити следеће услуге:
1. Редовно и ургентно одржавање путева, улица и паркинга
Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, који се предузимају током
зимског периода, на путној мрежи или на појединим деоницама пута, ради одржавања и
очувања функционалне исправности јавног пута, путних објеката, саобраћајне сигнализације и
опреме пута.

Радови на редовном одржавању јавног пута јесу нарочито:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
2) местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута;
3) местимична површинска обрада коловозног застора;
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4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама путног земљишта;
5) одржавање и уређење банкина и берми;
6) одржавање косина насипа, усека и засека;
7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за
одводњавање пута;
8) замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду;
9) поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме;
10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;
11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме
за заштиту пута, саобраћаја и околине;
12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
13) уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и
сечење дрвећа);
14) примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним
површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта.
2. Ургентно одржавање путева, улица и паркинга
Радови на ургентном одржавању путева, улица и паркинга обухватају радове који се морају
хитно извести ради отклањања штетних последица насталих елементарним непогодама и
другим ванредним и непредвиђеним околностима и обезбеђивања проходности пута и
безбедног одвијања саобраћаја, а све у складу са адекватном важећом законском регулативом.
Приватни партнер је дужан да изради саобраћајни пројекат који садржи начине обезбеђења
зона радова на ургентном одржавању јавног пута и исходује решење о техничком регулисању
саобраћаја.
На основу саобраћајног пројекта и решења о техничком регулисању саобраћаја приватни
партнер набавља и поставља привремену саобраћајну сигнализацију и опрему.
3. Рехабилитација путева, улица и паркинга
Рехабилитација јавног пута јесте врста одржавања, тј. извођење радова на јавном путу и путном
објекту у границама путног земљишта, ради очувања карактеристика јавног пута у истом или
приближно истом стању које је било у тренутку његове изградње или последње
реконструкције.
Радови на рехабилитацији јавног пута нарочито обухватају:
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1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а
нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини
постојећег коловоза;
2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
3) обраду површине коловозног застора или заптивање;
4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника,
лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на
мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;
5) постављање система, опреме и уређаја из члана 14. овог закона за чије постављање
није потребно прибавити грађевинску дозволу;
6) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака,
подвожњака и вијадуката;
7) замену или поправку постојећих дренажних система и хидроизолације у тунелима и
поправке тунелске облоге;
8) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;
9) замену дренажних и система за одводњавање јавног пута и путног објекта.
Наведени радови се изводе на основу техничког описа уз предмер радова.
4. Изградња и реконструкција путева, улица и тротоара
Изградња и реконструкција путева, улица и тротоара врше се у складу са законом којим се
уређују планирање и изградња и у складу са законом којим се уређује управљање путевима.
Приватни партнер је у обавези да за сваку улицу или тротоар за коју је јавни партнер одредио
да је предмет изградње или реконструкције, а на основу пројектног задатка и услова управљача
пута изради пројектно-техничку документацију у складу са законом којим се уређује планирање
и изградња и у складу са законом којим се уређује управљање путевима.
Приватни партнер ће бити у обавези да спроведе активности и поступке неопходне за
прибављање правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола на основу којих може да
отпочне радове, уколико је прибављање таквих дозвола неопходно у конкретном случају према
важећим прописима, као и спровођење других припремних активности.
Приватни партнер ће изводити радове на изградњи и реконструкцији према предмеру и
предрачуну радова из израђене пројектно-техничке документације и исходованим дозволама.
Приватни партнер је дужан да изради саобраћајни пројекат који садржи начине обезбеђења
зона радова на изградњи тј. реконструкцији путева и исходује решење о техничком регулисању
саобраћаја.
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На основу саобраћајног пројекта и решења о техничком регулисању саобраћаја приватни
партнер поставља привремену саобраћајну сигнализацију и опрему.
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7. ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА
Приватни партнер је обавезан да реализацију пројекта врши у складу са важећим законским
прописима Републике Србије, а који се односе на планирање и изградњу, надзор, заштиту
животне средине, безбедности и здравље на раду, итд.
Обавезе приватног партнера биле би да обезбеди финансијска и техничка средства за
спровођење пројекта пружања ове делатности кроз следеће активности:
1) одмах по закључењу јавног уговора вршиће се припремне активности у циљу
реализације пројекта;
2) израда пројектно-техничке документације потребне за исходовање дозволе за
извођење радова, употребне дозволе и пуштање у рад;
3) исходовање свих дозвола, решења, сагласности и других потврда на основу којих се
изводе радови у складу са законским и подзаконским актима којима се уређује
планирање и изградња;
4) оснивање друштва посебне намене;
5) инвестирање у изградњу путева у прве три године;
6) редовно, зимско и ургентно одржавање путева ради очувања функционалне
исправности јавног пута, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута
за све време трајања уговора;
7) изградња, реконструкција и рехабилитација и обезбеђивање доступности изграђене
инфраструктуре у периоду доступности путева;
8) приватни партнер је у обавези да током целокупног трајања уговора поседује
довољан број кадровског и техничког капацитета за несметано обављање
одржавања путева и улица и да врши редовне провере исправности возила, алата,
механизације и друге опреме, да омогући да технички капацитет буде увек у
исправном стању и друге активности које су од значаја за безбедно извођење
радова;
9) приватни партнер је у обавези да обезбеди простор за паркирање возила, алата,
механизације и друге опреме, као и одговарајућу и квалитетну сервисну подршку и
радионицу за одржавање, поправке, технички преглед возила, алата, механизације
и друге опреме;
10) гарантовање за квалитет и доступност путне инфраструктуре благовремено и
квалитетно према условима дефинисаним јавним уговором, конкурсном
документацијом и законом;
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11) извештавање Скупштине града о пословању (обавезама, приходима, расходима)
од стране друштва посебне намене једном годишње.
Уколико се укаже потреба за изградњом, реконструкцијом или рехабилитацијом улица које
нису дефинисане пројектом или конкурсном документацијом, приватни и јавни партнер ће
закључити анекс јавног уговора на основу којег ће приватни партнер моћи да изврши радове
на новим путевима и улицама.
Истовремено са преузетим обавезама, приватни партнер ће остварити следећа права:
1) искључиво право одржавања (редовног и ургентног) путне инфраструктуре на
целокупној територији града Зрењанина;
2) остваривање прихода наплатом уговорене накнаде за редовно и ургентно
одржавање за извршене радове на месечном нивоу од стране јавног партнера, по
налогу јавног партнера по важећем ценовнику Града и понуди изабраног понуђача
у моменту издавања рачуна за изведене радове;
3) остваривање прихода наплатом уговорене накнаде за доступност путне
инфраструктуре у периоду доступности путне инфраструктуре на месечном нивоу од
стране јавног партнера;
4) асистенција од стране јавног партнера, од добијања свих информација и података
услова за пројектовање, израду техничке документације, исходовања грађевинских
дозвола до добијања употребне дозволе.
Обавезе јавног партнера биле би:
1) спровођење поступка одабира приватног партнера;
2) активно учествовање у исходовању свих дозвола, решења, сагласности и других
потврда на основу којих се изводе радови и прибавља употребна дозвола у складу
са законским и подзаконским актима којима се уређује планирање и изградња;
3) вршење надзора над реализацијом пројекта, у складу са квалитетом дефинисаним
јавним уговором;
4) разматрање и усвајање оправданих захтева за изменом цене услуга;
5) редовно извршење плаћања уговорене накнаде приватном партнеру за редовно и
ургентно одржавање и обезбеђивање доступности путне инфраструктуре;
6) онемогућавање другом субјекту вршење ових услуга током трајања уговора, у
складу са законом.
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7.1.

Оснивање друштва посебне намене

Приватни партнер је у обавези да најкасније 30 дана од дана закључења јавног уговора оснује
друштво посебне намене. Конкретно у овом случају, друштво посебне намене се оснива само
и искључиво ради реализације пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање,
изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре.
Друштво посебне намене је у ЗЈППК дефинисано као привредно друштво које оснива приватни
партнер за потребе реализације пројекта јавно-приватног партнерства. Сходно члану 15.
наведеног Закона:


ДПН се обавезно оснива ради реализације јавног уговора, осим ако предлогом
пројекта ЈПП није другачије одређено и може учествовати искључиво у спровођењу
пројекта ЈПП у чију сврху је основано;



ДПН се оснива у складу са одредбама закона којим се уређује положај привредних
друштава.

Предности ДПН огледају се у генерисању искључиво новчаних токова пројекта и одвајању
имовине и обавеза приватног партнера од имовине пројекта, а јавни сектор се штити од
неликвидности матичног друштва приватног партнера.
Статутом ДПН дефинисаће се минимално следећа права јавног партнера:


ДПН има надзорни одбор од три члана, од којих су два члана именована од стране
представника приватног партнера, а трећи од стране јавног партнера;



представник јавног партнера има једнака права као представници приватног
партнера, у складу са статутом и законима РС;



надзорни одбор сваке године до 30. јуна припрема извештај о резултатима
пословања и о томе писмено извештава надлежни орган јавног тела;



ДПН функционише у складу са законом који дефинише рад привредних друштава,
преузима сва права и обавезе оснивача након његовог оснивања.

У складу са Законом о јавно-приватном партнерству, јавни уговор садржи све одредбе, услове
и друге клаузуле које јавни партнер сматра корисним за испуњавање задатака приватног
партнера и за однос приватног партнера са другим учесницима који играју значајну улогу у
реализацији ЈПП са или без елемената концесије.
Оснивачка и управљачка права ДПН-а уређују се слободно између чланова ДПН-а у складу са
законом којим се уређује положај привредних друштава.
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7.2.

Одређивање и прагови измене уговорених накнада

Накнада за доступност путне инфраструктуре се наплаћује према прихваћеној понуди
изабраног понуђача, док се накнада за редовно и ургентно одржавање наплаћује по ценовнику
Града важећем у моменту издавања рачуна.
Приватни партнер може поднети захтев за давање сагласности о промени уговорених накнада,
при чему надлежном органу Града Зрењанина доставља образложење које нарочито садржи
разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене (утицај више силе, промена цене
рада, материјала, електричне енергије, воде, енергената, промена курса, промена стопе
инфлације, промена законске регулативе и др.) што је Јавни партнер дужан да прихвати
уколико је захтев објективно прихватљив.
Такође, чланом 46. ЗЈППК дефинисано је да приликом одређивања одредаба и услова јавног
уговора, Јавни партнер уређује и питања која се односе на накнаду приватном партнеру, без
обзира да ли се састоји од тарифа или накнада за обезбеђене објекте или услуге, начин и
формулу за утврђивање, периодично усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада,
евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши приватном партнеру, поступке за
измене пројеката, планова изградње и спецификације ако их једнострано утврђује јавни
партнер и поступке за сагласност о евентуалном продужењу рокова и/или повећању накнаде
(укључујући трошкове финансирања), као и 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.
Одлуком Скупштине града Зрењанина о начину обављања комуналне делатности, односно
јавним уговором, може се уредити начин промене цене комуналне услуге на иницијативу
јединице локалне самоуправе.
Скупштина града Зрењанина не може вршити промену уговорених накнада тако да доводи
вршиоца комуналне делатности у незавидан положај и тако да му се нарушава редовно и
нормално пословање, планиране инвестиције у току пројекта, као и остваривање пословних
резултата.
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8. ЦИЉЕВИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОЈЕКТА
Улагање у изградњу, реконструкцију и рехабилитацију улица и путева у Републици Србији
резултираће друштвеним, економским, безбедоносним, еколошким и другим ефектима, као и
бољим нивоом услуге за учеснике у саобраћају. Овакав систем путне инфраструктуре уводи се
са идејом да се становништву обезбеде квалитетни путеви чиме се отвара могућност да се
мобилност становништва повећа и доведе на виши ниво.
Основни циљеви инвестирања у саобраћајни систем града Зрењанина су:


подизање квалитета комуналне делатности;



побољшање опремљености територије града путном инфраструктуром, односно
довођење путне инфраструктуре на тај ниво да предметна путна мрежа буде
асфалтирана у току прве године;



омогућавање одрживог, трајног, непрекидног и квалитетног одржавања и заштите
путева и несметаног и безбедног одвијања саобраћаја на период од 10 година;



финансирање од стране приватног партнера;



побољшање расподеле ризика и алокација ризика на приватног партнера;



подстицање улагања приватног капитала у инфраструктуру и пројекте од јавног
значаја.

Друштвени циљеви
Саобраћајни систем има како друштвену, тако економску и развојну улогу у друштву. Ниво
развоја неког друштва мери се са степеном развоја саобраћаја, а степен културног развоја са
културом у саобраћају.
У Републици Србији, чији су стратешки правци развој туризма и екопривреде, у њеном будућем
развоју саобраћај такође има кључну улогу омогућавајући:
1. ширење мреже саобраћаја на нивоу локалне самоуправе;
2. оцењивање природно-географских, саобраћајних и других компаративних
предности Републике Србије;
3. бржи развој недовољно развијених подручја у Републици Србији;
4. боље коришћење природних, финансијских, кадровских и других ресурса и др.
Друштвени циљеви се испољавају кроз тежњу ка општем напретку рефлектовану кроз
инвестициона улагања у инфраструктуру и убрзање укупног економског развоја гравитационог
подручја, као и смањењу времена путовања, бољим условима вожње и унапређења друмског
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саобраћаја кроз решавање питања протока и смањење задржавања друмских возила. При
томе, не треба потценити ни међусобни утицај високо квалитетног путног правца и регионалног
развоја.
Пример зашто је јако важно за државу да има изузетно развијен саобраћајни систем јесте то
што токови робе захтевају претпоставку да држава има добро развијену и уредно одржавану
саобраћајну инфраструктуру, чије планирање мора бити спроведено на највишем нивоу,
имајући у виду значај саобраћаја у смислу привредног развоја региона.
Економски циљеви
Побољшање услова транспорта људи и робе има значајне економске ефекте како са аспекта
боље повезаности града и региона, тако и са аспекта уштеде у трошковима времена путовања.
С обзиром да је примарни циљ саобраћајног система повезивање делова државе независно од
удаљености, саобраћај у том погледу има веома високу корист.
Економски посматрано, саобраћај је профитабилна делатност, а када се ова делатност сагледа
у ширем смислу, поуздано се може рећи да је саобраћај основ друштвеног развоја и његов
главни интегративни чинилац.
Секундарна корист је она врста користи која проистиче из примене пројекта, али је спољна за
транспортни сектор.
Економска корист се постиже, пре свега, смањењем буке, загађења ваздуха као и смањењем
климатских промена које су проузроковане саобраћајем. Међутим, постоји други негативни
ефекти утицаја саобраћаја на економске вредности које су од пресудног значаја за околину и
здравље људи.
Безбедоносни циљеви
Држава се усмерава и предузима активности ка решавању проблема безбедности саобраћаја,
потпуно одговорно и плански, на највишим нивоима друштвене и политичке свести,
прихватајући у потпуности став да је безбедност саобраћаја врло значајан проблем у сфери
друштвеног, политичког, здравственог и економског живота државе.
Инвестицијом у пројекат изградње и реконструкције улица и путева на територији града
Зрењанина унапредиће систем безбедности саобраћаја у овом делу државног пута у складу са
стратегијом безбедности Европе.
Народна скупштина је усвајањем Закона о безбедности саобраћаја на путевима 2009. године
уредила систем безбедности саобраћаја на путевима, управљање безбедношћу саобраћаја,
правила саобраћаја, понашање учесника у саобраћају, надлежности и одговорности субјеката
безбедности саобраћаја, ограничења саобраћаја, саобраћајну сигнализацију, знаке и наредбе
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којих се морају придржавати учесници у саобраћају, као и друга питања која се односе на
безбедност саобраћаја на путевима.
Примена савремених решења и мера за управљање безбедношћу саобраћаја условљава
постављање институционалног оквира који је прилагођен захтевима за достизање циљева у
безбедности саобраћаја.
Еколошки циљеви
Сасвим је извесно да саобраћај негативно утиче на околину: загађује ваздух, воду, земљиште,
подиже ниво буке и уопштено штетно делује на околину, људско здравље, као и на промену
климе.
Због све већег повећања броја моторних возила и све већег повећања издувних гасова који
доводе до бројних штетних последица државе активним учествовањем у међународним
организацијама доносе бројне прописе, спроводе бројне студије и предузимају бројне мере у
сврху смањења количине издувних гасова.
Саобраћајни систем јесте значајан носилац друштвеног развоја сваке земље. Будући да је то
систем без којег појединац и друштво у целини не могу функционисати, као такав представља
крвоток сваке земље. Степен развијености прометног система у колерацији је са висином
државног развоја и квалитетом услова живота. Витални интерес сваке друштвене заједнице је
подизање квалитета саобраћајног система.
Узимајући у обзир искуства других локалних самоуправа, поверавање делатности одржавања
путне инфраструктуре применом модела ЈПП доводи до добрих резултата посматраних кроз
призму остварених прихода, али и кроз комунални ред који је апсолутни приоритет Града.
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9. ПОСЛОВНИ ПЛАН И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ПРОЈЕКТА ЈАВНОПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
9.1.

Методологија добијене вредности у односу на уложени новац и процена
трошкова

Предмет овог предлога пројекта ЈПП јесте поверавање комуналне делатности одржавања
локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина на период од 10 година
закључењем уговора о јавно-приватном партнерсту између Града Зрењанина и приватног
партнера.
Предмет Предлога пројекта јавно-приватног партнерства обухвата пројектовање,
финансирање, изградњу, реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре која
је од јавног значаја и пружање услуга управљања и одржавања локалне путне инфраструктуре
са јавним плаћањем.
Реализација пројекта ЈПП подразумева да је неопходно направити анализу потребних улагања
и ефеката који се остварују реализацијом пројекта.
Како би се постигао одређени ниво пружања услуге и обезбедио жељени квалитет локалне
путне инфраструктуре неопходно је адекватно планирати како иницијална улагања, тако и
трошкове који настају у периоду реализације пројекта, а који се у ширем смислу односе на
трошкове одржавања и функционисања изграђеног и реконструисаног саобраћајног система.
У сврху реализације пројекта направљена је анализа потребних финансијских (новчаних),
техничких, кадровских и других улагања.

Методологија добијене вредности у односу на уложени новац
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 по закону
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обезбеђује јавни сектор. Јавни сектор се јавља у улози наручиоца који има за циљ да обезбеди
пружање јавне услуге крајњем кориснику, док се приватни сектор јавља у улози извршиоца и
има за циљ да пружи јавним уговором дефинисане услуге.
За јавног партнера је пројекат ЈПП 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 ЈПП 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.

Компаратор трошкова јавног сектора
Компаратор трошкова јавног сектора (енг. Public Sector Comparator, PSC, у даљем тексту:
Компаратор) представља инструмент помоћу кога јавни партнер пореди укупне животне
трошкове пројекта који планира да реализује путем јавно-приватног партнерства у односу на
досадашњи начин који користи јавни сектор. Компаратор даје мерила за процену „вредности
за новац” поређењем алтернативних модела. Код Компаратора велику улогу има правилна
анализа укупних животних трошкова и расподела ризика између јавног и приватног сектора.
Процена укупних животних трошкова служи за економску и инжењерску процену при избору
алтернативних решења, упоређујући све значајне опције пројектовања, финансирања,
изградње, реконструкције, одржавања, рехабилитације и употребе током одређеног периода.
Припрема Компаратора укључује следеће категорије које је потребно детаљно анализирати:
•

Капитални трошкови;

•

Оперативни трошкови;

•

Пројекције прихода;

•

Вредност имовине;
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•

Матрица алокације ризика;

•

Анализа осетљивости;

•

Дисконтовани токови новца;

•

Поређење алтернативних варијанти.

Капитални трошови
За потребе финансијске анализе реализације пројекта направљена је спецификација
иницијалних улагања тј. трошкова који настају како би се локална путна инфраструктура довела
на задовољајући ниво.
У току периода изградње, износ средстава који је неопходно обезбедити за инвестирање за
пројектовање и извођење, односно изградњу и реконструкцију путева, улица и тротоара,
процењује се на 780.414.660,00 динара. Наведени износ новчаних средстава процењен је на
основу броја, дужине и површине улица и тренутног стања путева.

Оперативни трошкови
Оперативни трошкови представљају редовне годишње трошкове који настају како би пружање
услуге функционисало на оптималном нивоу. За пружање наведене комуналне услуге очекују
се оперативни трошкови који би обухватили: трошкове одржавања возила и машина (трошкове
одржавања неопходне механизације), трошкове горива и енергије возила и машина, зараде
запослених, регистрације, осигурања и техничког прегледа возила и машина и друге
административне трошкове.
У наредној табели представљена је структура оперативних годишњих трошкова:
Годишњи оперативни трошкови (исти су и тренутни и
будући)
Трошкови одржавања возила и машина за пружање услуге
Трошкови горива и енергије возила и машина
Трошкови зарада и накнада зарада запослених лица која
обављају делатност
Трошкови регистрације, осигурања и техничког прегледа
возила и машина
Укупно

Износ у РСД
27.810.000,00
43.500.000,00
28.520.000,00
8.545.300,00
108.375.300,00

Трошкови одржавања возила и машина односе се на трошкове текућег и инвестиционог
одржавања возила и машина којима ће се обављати делатност и пружање комуналне услуге.
Процењује се да је потребно издвојити 27.810.000,00 динара годишње. Трошкови горива и
енергије za возила и машина процењени су на 43.500.000,00 динара, док се трошкови
регистрације, осигурања и техничког прегледа возила и машина процењују на 8.545.300,00
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динара. Поред наведених трошкова, за обављање делатности неопходно је и ангажовање
одређеног броја стручних лица који ће управљати процесима и пројектом у целини. Процењена
висина зарада и накнада зарада за ангажовање неопходног броја радника процењена је на
28.520.000,00 динара годишње.
Процењује се да је за обављање делатности на годишњем нивоу неопходно издвојити
108.375.300,00 динара. Наведени износ оперативних трошкова се односи на реконструкцију,
рехабилитацију и одржавања постојеће путне инфраструктуре.
У табелама у наставку представљен је графички приказ оперативних трошкова и процентуални
удео у укупним годишњим трошковима:

Годишњи оперативни трошкови (РСД)
120.000.000,00

108.375.300,00

100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00

43.500.000,00
28.520.000,00

27.810.000,00

8.545.300,00

20.000.000,00
0,00
Трошкови одржавања
возила и машина за
пружање услуге

Трошкови горива и
енергије возила и
машина

Трошкови зарада и
Трошкови
накнада зарада
регистрације,
запослених лица која осигурања и техничког
обављају делатност
прегледа возила и
машина

Укупно

Годишњи оперативни трошкови (% удео)
8.545.300,00
27.810.000,00
28.520.000,00

43.500.000,00
Трошкови одржавања возила и машина за пружање услуге
Трошкови горива и енергије возила и машина
Трошкови зарада и накнада зарада запослених лица која обављају делатност
Трошкови регистрације, осигурања и техничког прегледа возила и машина

Приливи пројекта
Приливи пројекта ЈПП представљају редовне годишње приливе који служе за отплату годишњих
оперативних трошкова, као и за покриће дела капиталних улагања. Приливи се у оквиру овог
пројекта могу класификовати као директне и индиректне економске користи.
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Директне економске користи представљају новчана средства, док се индиректне економске
користи односе на ефекте и уштеде које адекватна локална путна инфраструктура производи.
Бенефити успостављања адекватне путне инфраструктуре огледају се у следећем:
1. смањена експлоатација моторних возила која последично производи ниже трошкове
текућег и инвестиционог одржавања возила;
2. боља саобраћајна повезаност и повећање прилива од екслоатације путне
инфраструктуре;
3. смањење броја саобраћајних незгода;
4. смањење загађења;
5. смањење буке;
6. знатно нижи утицај на климатске промене и сл.
Наведене индиректне користи од значаја су пре свега за локално становништво, али имају
утицаја и позитивне ефекте и на буџет локалне самоуправе тј. индиректне користи је могуће
квантификовати како би се проценио утицај инвестирања и сагледале различите врсте користи.
У наредним табелама представљени су сви приливи пројекта. На основу ових прилива израђују
се финансијске анализе и новчани токови приватног и јавног партнера. Представљени приливи
не односе се само на приливе јавног или само приливе приватног партнера, већ представљају
све приливе по износима и врстама који постоје у пројекту, а врста прилива која припада
приватном или јавном партнеру детаљније је представљена у новчаним токовима јавног и
приватног партнера.
Новчани приливи пројекта (годишње)
Накнада за доступност инфраструктуре

85.000.000,00

улице у месним заједницама

79.560.000,00

општински путеви

5.440.000,00

Накнада за редовно и ургентно одржавање

120.000.000,00

Укупно:

205.000.000,00

Приливи пројекта који се односе на доступност путне инфраструктуре не може бити већа од
85.000.000,00 динара на годишњем ниову и представља фиксни уговорени износ на период
од 10 година.
Процењени приливи пројекта који се односе на редовно и ургентно одржавање путне
инфраструктуре износе 120.000.000,00 динара. Приливи за редовно и ургентно одржавање
могу бити променљиви с обзиром да се радови изводе према потребама и налозима Јавног
партнера до максималног износа средстава предвиђених у буџету за текућу годину. Овакав
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приступ даје могућност, одрживост и аутономију Јавном партнеру да реагује у зависности од
потреба, стања и могућности, а пре свега омогућава благовременост и превентивно деловање.
На основу процене висине капиталних улагања, као и висине оперативних трошкова
процењено је да је неопходно да укупни приливи пројекта који укључују радове на изградњи
и радове на редовном, ургентном одржавању, рехабилитацији и реконтрукцији минимално
износи 205.000.000,00 динара на годишњем ниову.

Индиректне економске користи
Година
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Укупно

Експлоатација моторних возила (1%)
8.584.561,26
8.670.406,87
8.757.110,94
8.844.682,05
8.933.128,87
9.022.460,16
9.112.684,76
9.203.811,61
9.295.849,73
9.388.808,22
89.813.504,47

Саобраћајне незгоде
(0,5%)
3.902.073,30
3.941.094,03
3.980.504,97
4.020.310,02
4.060.513,12
4.101.118,25
4.142.129,44
4.183.550,73
4.225.386,24
4.267.640,10
40.824.320,22

Климатске промене
(0,2%)
1.560.829,32
1.576.437,61
1.592.201,99
1.608.124,01
1.624.205,25
1.640.447,30
1.656.851,77
1.673.420,29
1.690.154,50
1.707.056,04
16.329.728,09

Бука (0,1%)
780.414,66
788.218,81
796.100,99
804.062,00
812.102,62
820.223,65
828.425,89
836.710,15
845.077,25
853.528,02
8.164.864,04

Загађење
(0,2%)
1.560.829,32
1.576.437,61
1.592.201,99
1.608.124,01
1.624.205,25
1.640.447,30
1.656.851,77
1.673.420,29
1.690.154,50
1.707.056,04
16.329.728,09

Укупно (2%)
16.388.707,86
16.552.594,94
16.718.120,89
16.885.302,10
17.054.155,12
17.224.696,67
17.396.943,64
17.570.913,07
17.746.622,20
17.924.088,42
171.462.144,91

Утицај индиректних економских користи процењује се на 2% укупно од висине извршених
улагања. Највећи проценат се односи на ниже трошкове експлоатације моторних возила услед
инвестирања у путну инфраструктуру и представља 52,38% индиректних економских користи.
Процењено је да се индиректни ефекти увећавају за 1% сваке године услед повољних утицаја
на грађане, буџет и животну средину.
У тексту у наставку представљен је графички приказ процентуалног удела индиректних
економских користи:
Индиректне економске користи (% удео)

Експлоатација моторних возила (1%)

Саобраћајне незгоде (0,5%)

Климатске промене (0,2%)

Бука (0,1%)

Загађење (0,2%)
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Висина индиректних економских користи пројекта представљена је у графичким приказима у
наставку:

Експлоатација моторних возила (1%)
12.200.000,00
12.000.000,00
11.800.000,00
11.600.000,00
11.400.000,00
11.200.000,00
11.000.000,00
10.800.000,00
10.600.000,00
10.400.000,00
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2028

2029

2030

2031

Саобраћајне незгоде (0,5%)
5.600.000,00
5.500.000,00
5.400.000,00
5.300.000,00
5.200.000,00
5.100.000,00
5.000.000,00
4.900.000,00
4.800.000,00
4.700.000,00
2022

2023

2024
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Климатске промене (0,2%)
2.250.000,00
2.200.000,00
2.150.000,00
2.100.000,00
2.050.000,00
2.000.000,00
1.950.000,00
1.900.000,00
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2027

2028

2029

2030

2031

Бука (0,1%)
1.120.000,00
1.100.000,00
1.080.000,00
1.060.000,00
1.040.000,00
1.020.000,00
1.000.000,00
980.000,00
960.000,00
940.000,00
2022

2023

2024
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Загађење (0,2%)
2.250.000,00
2.200.000,00
2.150.000,00
2.100.000,00
2.050.000,00
2.000.000,00
1.950.000,00
1.900.000,00
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Анализа ризика и матрица расподеле ризик
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.
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.
Обим преузетих ризика које једна страна може да предвиди, контролише и којима може да се
бави утичу на величину премије ризика. Неадекватна или једнострана расподела ризика може
угрозити одрживост пројеката ЈПП.
Због тога је анализа ризика важан корак у структурирању ЈПП. Анализа би требало да укључује
идентифкацију ризика, процену ризика, алокацију ризика и ублажавање ризика. Циљеви ове
анализе јесу побољшање расподеле ризика, тј. постизање оптимума између исплативог
преузимања ризика и вероватноће појављивања ризичних догађаја.
Управљање ризицима је саставни део укупног процеса управљања пројектима. Управљање
ризиком обухвата скуп метода које омогућавају минимизирање губитака и доводе у склад
смањење вероватноће остварења губитака, са трошковима које захтева ово смањење.
Ради постизања жељених циљева и смањења неповољних догађаја потребно је управљати
ризиком пројеката и контролисати ризик. Приликом управљања ризиком тешко се може
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вршити контрола ризичних догађаја, припрема за наступање ризичних догађаја и могућност
смањења њиховог утицаја на пројекат.
Приликом реализације инфраструктурних пројеката, ствара се већа могућност за појаву
непредвиђених околности, с обзиром на врсту објекта, дужину трајања јавно-приватног
партнерства, број субјеката који су укључени у реализацију пројекта, неизвесност око
генерисања пројектованих прихода и др. Због тога треба на време извршити идентификацију
ризика, лоцирати узроке и појаве, као и управљати ризиком, што представља основне елементе
за успешну реализацију објеката.
Ризици који се појављују током реализације пројеката трансферишу се са јавног сектора на
приватни. Период наступања ризика је продужен, с обзиром на то да пројектима ове врсте
постоји додатни период у ком приватни партнер треба да поврати уложени капитал и оствари
добит.
У пројектима јавно-приватног партнерства могу се идентификовати две групе ризика и то:
ризици на које инвеститори пројекта немају никакав утицај и специфични ризици које је могуће
контролисати од стране инвеститора.
Ризици на које инвеститори пројекта немају никакав утицај
Политички ризик – везан је за политичку ситуацију земље, промене у пореском систему, ризик
експропријације и национализације пројекта, одузимање концесије и слични фактори.
Кредитни ризик – одражава трајну или привремену немогућност дужника да у уговореном року
испуни обавезу или је у том року само делимично испуни. Кредитни ризик условљен је
околностима везаним за пословање зајмопримца, било да је реч о конкретном предузећу или
пројекту као дужнику.
С обзиром да је финансирање неког пројекта сложено, мора се у обзир узети много више
фактора. Због тога су процене ризика много детаљније и мора се водити рачуна о процени
услова пословања пројекта у дугом временском периоду и свих фактора који могу утицати на
производне и профитне перформансе пројекта. Од процене кредитног ризика, зависе и услови
за добијање кредита (висина кредита, рок отплате, каматна стопа).
Ризик девизних курсева – девизни ризик наступа када је финансирање пројекта (отплата дуга)
у једној валути, а приходи у другој валути, и због промене курса долази до последице да је
потребно сразмерно већи део текућих прихода пројекта издвојити за сервисирање дугова.
Ризик каматне стопе – одражава неизвесност у погледу прихода и трошкова услед промене
каматне стопе. Као решење овог ризика, најповољније би било добијање дугорочног кредита
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од агенција које финансирају развој, мада су и оне сада прешле на систем периодичног
усклађивања каматних стопа.
Специфични ризици
Специфичне ризике приватни партнер углавном може да контролише и могу се поделити у
следеће категорије:
Ризик добијања лиценци и дозвола – може доћи до одређених проблема приликом
исходовања лиценци и дозвола, као и планирања тачног времема почетка реализације пројекта
по добијању исти. Једина заштита од овог ризика је претходно добијање документације, што
није увек могуће.
Ризик менаџмента – тим који учествује при реализацији пројекта мора бити искусан, поуздан
и да има добар однос са финасијерима. Због тога је битна и добра интерна контрола.
Ризици везани за развој пројекта – односе се на фазу спровођења лицитационе процедуре,
односно могућност понуђача да буде надигран од стране других учесника лицитације или да
не закључи концесиони уговор.
Ризик пројектовања – подразумева грешку у пројектовању садржану у конкурсној
документацији, као и грешку коју начини пројектант у току пројектовања.
Ризик изградње/завршетка пројекта – све док пројекат не почне да доноси профит, постоји
могућност за ризик изградње/завршетка пројекта.
При томе се може јавити ризик да стварне цене изградње могу бити веће од пројектованих, да
радови трају дуже, грешке при извођењу радова, као и да изградња пројекта не буде завршена.
Више цене од пројектованих и продужени рок изградње могу утицати на висину интерне стопе
повраћаја капитала, док у случају незавршетка објекта могу бити изгубљена комплетна
средства инвестирана у пројекат.
Ови ризици се могу превазићи јасним прецизирањем уговорних обавеза.
Операциони ризик – огледа се у неизвесности пројекта да ће након завршетка градње и
пуштања у рад остваривати одређене резултате. Утицај ове врсте ризика може се смањити
избором проверених технологија и опреме, ангажовањем реномираних и искусних оператора,
као и гаранцијама произвођача у погледу техничких параметара опреме и постројења.
Операциони ризик може бити подељен у пет главних категорија.
-

ризик везан за инфраструктурне пројекте

-

технички ризик укључује и грешке у пројектовању и изградњи објекта и кварове на
опреми

-

ризик потражње
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-

ризик снабдевања

-

ризик управљања

Ризик више силе – означава могуће губитке проузроковане догађајима који су изван контроле
учесника у реализацији пројеката.
Ризици везани за заштиту животне средине – још у фази припреме пројекта потребно је
сагледати утицај пројекта на животну средину, потенцијалне трошкове, прописе о животној
средини и предвидети осигурање од ових ризика.

Матрица ризика – вероватноћа и утицаја представља листу вероватноћа појаве ризика на једној
и листу утицаја појаве ризика на другој страни.

УТИЦАЈ

ВЕРОВАТНОЋА

минимални

средњи

велики

катастрофални

вероватно (В)

С

С

В

В

могуће (М)

Н

С

С

В

мало вероватно (МВ)

Н

Н

С

В

На основу врсте ризика, вероватноће њиховог наступања, ефеката који могу произвести,
могућности алокације и контроле направљена је квантитативна анализа ризика.
Ризици у оквиру Компаратора јавно-приватног партнерства су приказани у следећој табели:
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Категорија ризика

Ризици јавног
партнера без
примене ЈПП

Подела ризика у
оквиру ЈПП

Вероватноћа
ризика

Утицај ризика Утицај ризика
низак (%
средњи (%
тренутне
тренутне
Основни трошак пројекта
вредности
вредности
основног
основног
трошка)
трошка)

Утицај ризика
висок (%
тренутне
вредности
основног
трошка)

Тренутна вредност
основног трошка

ПЕРИОД ПРИПРЕМЕ

Вредност ризика
без ЈПП

Вредност пренетог
ризика на ПП

Вредност ризика
који остаје на ЈП у
ЈПП

55.793.788,82

50.721.093,53

5.072.695,29

0,00

Ризик припреме пројекта
трошкови припреме
документације
трошкови припреме
документације

Планирање пројекта

јп

пп

5%

Ризик припреме документације

јп

пп

10%

Временско прекорачење и кашњења

јп

пп

25%

годишња уштеда трошкова

јп

пп

30%

годишња уштеда трошкова

10%

јп

јп

5%

годишња уштеда трошкова

100%

Буџет пројекта и трошкови

јп

пп

3%

годишња уштеда трошкова

100%

100%

Ризици у вези са заштитом животне средине

јп

пп

5%

годишња уштеда трошкова

5%

10%

15%

108.375.300,00

1.625.629,50

1.625.629,50

0,00

Ризик добијања неоходних дозвола

јп

подељен

1%

вредност опреме

20%

40%

70%

780.414.660,00

10.145.390,58

5.072.695,29

5.072.695,29

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

94.168.963,42

94.168.963,42

0,00

Ризик набавке неопходне опреме и дозвола за адекватну реализацију пројекта

91.262.840,04

91.262.840,04

0,00

Рокови за завршетак пројектно-техничке
документације
Ризици поступка јавне набавке и избора
приватног партнера

Прибављање и располагање потребном
опремом, квалитет набављене опреме и/или
одабир подизвођача радова
Ризик пројектовања, изградње и
реконструкције

25%

50%

100%

78.041.466,00

2.276.209,43

2.276.209,43

25%

30%

50%

78.041.466,00

2.731.451,31

2.731.451,31

0,00

10%

20%

30%

108.375.300,00

5.418.765,00

5.418.765,00

0,00

25%

35%

108.375.300,00

7.586.271,00

7.586.271,00

0,00

100%

100%

108.375.300,00

16.256.295,00

16.256.295,00

0,00

100%

108.375.300,00

9.753.777,00

9.753.777,00

0,00

јп

пп

10%

вредност опреме

5%

10%

20%

780.414.660,00

27.314.513,10

27.314.513,10

0,00

јп

јп

5%

вредност опреме

5%

5%

5%

780.414.660,00

5.853.109,95

5.853.109,95

0,00
0,00

Промене у захтевима и избор локације

јп

пп

5%

вредност опреме

10%

15%

20%

780.414.660,00

17.559.329,85

17.559.329,85

Ризик менаџмента - Недостатак стручне
радне снаге

јп

пп

4%

вредност опреме

10%

15%

20%

780.414.660,00

14.047.463,88

14.047.463,88

0,00

Слаба комуникација унутар организације и
лош распоред активности

јп

пп

10%

годишња уштеда трошкова

10%

15%

20%

108.375.300,00

4.876.888,50

4.876.888,50

0,00

Ризик учинка, прекид радова, временски
услови и сл.

јп

пп

10%

годишња уштеда трошкова

10%

12%

14%

108.375.300,00

3.901.510,80

3.901.510,80

0,00

Повреде на раду

јп

пп

20%

вредност осигурања

10%

15%

20%

250.000,00

22.500,00

22.500,00

0,00

Операциони ризик - неизвесност
остваривања резултата

јп

пп

20%

годишња уштеда трошкова

10%

20%

30%

108.375.300,00

13.005.036,00

13.005.036,00

0,00

Ризик више силе

јп

пп

1%

вредност опреме

10%

20%

30%

780.414.660,00

4.682.487,96

4.682.487,96

0,00

2.906.123,38

2.906.123,38

0,00

Ризик финансирања

јп

пп

25%

трошкови припреме
документације

2%

4%

6%

78.041.466,00

2.341.243,98

2.341.243,98

0,00

Ризик финансирања

јп

пп

25%

трошкови финансирања

5%

10%

15%

7.531.725,29

564.879,40

564.879,40

0,00

66.872.644,85

65.998.917,01

873.727,84

Ризик финансирања у току имплементације

ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Ризици за време трајања уговора о ЈПП-у
Наплата услуге

јп

пп

10%

вредност пројекта

2%

4%

5%

1.941.617.428,79

21.357.791,72

21.357.791,72

0,00

Ризик тражње

јп

пп

1%

вредност пројекта

1%

3%

5%

1.941.617.428,79

1.747.455,69

1.747.455,69

0,00

Ризик кретања цена услуге

јп

пп

5%

вредност пројекта

2%

4%

6%

1.941.617.428,79

11.649.704,57

11.649.704,57

0,00

Ризик промене Законске регулативе

јп

подељен

1%

вредност пројекта

0%

1%

2%

1.941.617.428,79

582.485,23

291.242,61

291.242,61

Инфлаторни ризик

јп

подељен

1%

вредност пројекта

1%

2%

3%

1.941.617.428,79

1.164.970,46

582.485,23

582.485,23

Валутни ризик

јп

пп

5%

вредност пројекта

1%

2%

4%

1.941.617.428,79

6.795.661,00

6.795.661,00

0,00

Ризик каматних стопа

јп

пп

5%

вредност осигурања

1%

4%

8%

780.414.660,00

5.072.695,29

5.072.695,29

0,00

Порески ризици

јп

подељен

5%

вредност пројекта

1%

2%

4%

1.941.617.428,79

6.795.661,00

6.795.661,00

0,00

Ризик настанка штете у току реализације
уговора

јп

пп

5%

вредност опреме

5%

10%

15%

780.414.660,00

УКУПНО

11.706.219,90

11.706.219,90

0,00

216.835.397,08

210.888.973,95

5.946.423,13

Квантификацијом ризика долази се до прорачуна да су укупни ризици реализације пројекта
процењени на 216.835.397,08 динара, док се расподелом ризика у моделу ЈПП чак
210.888.973,95 динара преноси на приватног партнера, што износи 97,26% свих
укалкулисаних ризика.

Дисконтовани токови новца
Дисконтовањем новчаног тока пројектованих прилива и одлива новца, можемо оценити
финансијску исплативост пројекта, на основу
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показатеља финансијске рентабилности. Оцена финансијске рентабилности пројекта врши се
за расходе пројекта, без узимања у обзир извора финансирања пројекта.
Сходно томе, показатељи финансијске рентабилности пројекта, без обзира на начин њиховог
финансирања су:


Нето садашња вредност пројекта



Стопа рентабилности пројекта



Период поврата инвестиције



Коефицијент користи и трошкова пројекта

Дисконтна стопа представља минималну прихватљиву стопу рентабилности, која се користи за
обрачун показатеља финансијске рентабилности пројекта, односно нето садашње вредности
прихода и расхода пројекта и периода повраћаја инвестиције. За потребе пројектовања
новчаних токова пројекта за дисконтовање је коришћена дисконтна стопа од 1%, која је
утврђена од стране Народне банке Србије.
У складу са до сада презентованим подацима о очекиваним приливима и одливима новца у
току периода реализације пројекта, као и о ризицима који би се могли појавити у току
реализације, направљена је cost benefit анализа реализације пројекта.
Први сценарио који је разматран односи се на самосталну реализацију пројекта од стране Града
уз претпоставку да Град поседује новчана средства за реализацију поменутног пројекта. На бази
анализе представљени су најзначајнији финансијски показатељи којима се доказује
исплативост пројекта.

9.2.

Финансијска анализа прихватљивости пројекта за јавног и приватног
партнера и пословни план

У наредном кораку извршићемо анализу прихватљивости пројекта за јавног и приватног
партнера, као и анализу прихватљивости пројекта у оквиру опције јавно-приватног партнерства
дисконтовањем свих прилива и одлива пројекта, као и поређењем исплативости добијених
резултата.
Први сценарио који ћемо разматрати односи се на самосталну реализацију пројекта од стране
јавног партнера уколико се инвестирање врши из сопствених средстава и без квантификације
ризика који могу настати током реализације пројекта.
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Табела: Новчани ток прилива и одлива пројекта за Град у опцији самосталне реализације пројекта и без извора финансирања

НОВЧАНИ ТОК ПРИЛИВА И ОДЛИВА ПРОЈЕКТА ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА САМОСТАЛНО И БЕЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
Опис

РСД

Дисконтна стопа

0

Дисконтни фактор
СВ
Приливи
Накнада за доступност инфраструктуре
Накнада за редовно и ургентно одржавање
Индиректне економске користи
Одливи
Капитални инвестициони расходи
Трошкови одржавања возила и машина за пружање
услуге
Трошкови горива и енергије возила и машина
Трошкови зарада и накнада зарада запослених лица
која обављају делатност
Трошкови регистрације, осигурања и техничког
прегледа возила и машина
Нето новчани ток (ННТ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00%
1,0000

0,9901

0,9803

0,9706

0,9610

0,9515

0,9420

0,9327

0,9235

0,9143

0,9053
222.924.088

Укупно

2.103.881.863

2.221.462.145

0

221.388.708

221.552.595

221.718.121

221.885.302

222.054.155

222.224.697

222.396.944

222.570.913

222.746.622

805.060.885

850.000.000

0

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

1.136.556.544

1.200.000.000

0

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

162.264.434

171.462.145

0

16.388.708

16.552.595

16.718.121

16.885.302

17.054.155

17.224.697

17.396.944

17.570.913

17.746.622

17.924.088

1.806.870.130

1.864.167.660

780.414.660

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

780.414.660

780.414.660

780.414.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263.396.979

278.100.000

0

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

412.001.747

435.000.000

0

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

270.121.605

285.200.000

0

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

80.935.139

85.453.000

0

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

297.011.733

357.294.485

-780.414.660

113.013.408

113.177.295

113.342.821

113.510.002

113.678.855

113.849.397

114.021.644

114.195.613

114.371.322

114.548.788

Дисконтовани нето приходи

297.011.733

Укупни дисконтовани нето приходи
Период повраћаја (година)
ИСП
НСВ у РСД
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-780.414.660

111.894.463

110.947.255

110.009.425

109.080.881

108.161.530

107.251.282

106.350.046

105.457.733

104.574.255

103.699.524

-780.414.660

-668.520.197

-557.572.942

-447.563.516

-338.482.635

-230.321.105

-123.069.824

-16.719.778

88.737.955

193.312.209

297.011.733

7,16
7,50%
297.011.733
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У претходној табели приказан је новчани ток пројектованих укупних прилива и одлива Јавног
партнера са финансирањем инвестиције из сопствених средстава и без ризика, на основу кога
се може оценити финансијска одрживост пројекта.
Показатељи финансијске рентабилности улагања финансијских средства у пројекат, за период
од 10 година при дисконтној стопи од 1% су:


финансијска нето садашња вредност капитала (НСВ) је 297.011.733,00 динара;



интерна стопа приноса износи 7,50%;



период повраћаја износи 7,16 година.

Нето садашња вредност (срп. НСВ; eng. Net present value – NPV) представља вредност за
jавног партнера која преостаје након реализације пројекта. Она представља збир нето
позитивних ефеката пројекта из његовог економског тока представљених као садашња
вредност. Ради се о интегралном и апсолутном показатељу за оцену економске рентабилности
и прихватљивости пројекта. Да би пројекат био прихватљив нето садашња вредност мора бити
већа од нуле, што значи да позитивни ефекти пројекта надмашују трошкове улагања.
Оцена исплативости пројекта тј. одабир између исплативих и неисплативих пројеката се своди
на избор нето садашње вредности чија је вредност већа од нуле јер је тада целокупна
инвестиција враћена, а вредност која је преостала позитивна.
Нето садашња вредност која је негативна указује на то да се инвестирањем у пројекат уложена
средства неће вратити до краја планиране реализације пројекта и самим тим да је улагање у
пројекат неисплативо.
Период повраћаја инвестиције представља период за који ће инвестиција тј. уложена средства
бити враћена.

Извори финансирања пројекта
Капитални инвестициони расходи пројекта могу бити финансирани из буџета, примања од
задуживања и/или капитала приватног партнера, путем јавно-приватног партнерства.
Постоји још много градација алокације ризика и много начина да се ублаже стварна излагања
ризику обе стране. Када је у питању партнерство у пројектима изградње и реконструкције
инфраструктуре, постоји обично више од две стране које су укључене, не само приватни и јавни
партнер, већ и финансијске институције које дају кредит за финансирање изградње и тако и
оне преузимају на себе одређене ризике. Кључна ставка јесте чињеница да је трансфер ризика
кључна тачка пројеката ЈПП, с тим да је степен ризика већи код оних пројеката код којих је и
улагање капитала веће.
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У овом кораку ћемо анализирати могућност финансирања пројекта из примања од задуживања
Града, тако да рацио однос дуга и буџетских средстава износи 70% према 30%.
Капитални инвестиоциони расходи од 780.414.660,00 динара могу бити финансирани под
тренутно важећим условима задуживања на финансијском тржишту Републике Србије. Висина
средстава повериоца тј. банке износила би 70% вредности инвестиције тј. 546.290.262,00
динара, док би каматна стопа износила 3%, а период задуживања 7 година.
Динамика обезбеђивања финансијских средстава у току реализације пројекта приказана је у
табели у наставку, на основу плана реализације пројекта.

Година
Повлачење кредита
Годишња накнада
Камата
Трошкови камате и накнаде (2+3)
Отплата главнице
Укупно главница, камата и накнада (2+3+5)

0
546.290.262,00
273.145,13
16.388.707,86
16.661.852,99
0,00
16.661.852,99

1

15.414.940,83
15.414.940,83
71.204.625,03
86.619.565,86

План повлачења и отплате кредита (РСД)
2
3
4

13.249.184,02
13.249.184,02
73.370.381,83
86.619.565,86

11.017.553,65
11.017.553,65
75.602.012,21
86.619.565,86

8.718.046,10
8.718.046,10
77.901.519,75
86.619.565,86

5

6

6.348.596,84
6.348.596,84
80.270.969,02
86.619.565,86

3.907.078,50
3.907.078,50
82.712.487,36
86.619.565,86

7

8

0,00
0,00
85.228.266,81
85.228.266,81

0,00
0,00
0,00
0,00

Укупно
546.290.262,00
273.145,13
75.044.107,80
75.317.252,93
546.290.262,00
621.607.514,93

Укупни трошкови повраћаја главнице, камата и накнаде приликом повлачења кредита износе
621.607.514,93 динара. Трошкови повраћаја главнице кредита износе 546.290.262,00 динара,
док трошкови камате и накнаде износе 75.317.252,93 динара.

Услови задуживања за финансирање пројекта
Опис услова
јединица
(месеци)
Грејс период
Каматна стопа
%
Укупна главница кредита
(РСД)
Отплата главнице кредита
Број отплата у години
Рок
(година)
Укупан број отплата
План отплате
Рата главнице на месечном нивоу
Накнада
Почетна
годишња
Годишње
Годишњи износ кредита без камате

© Заштита ауторског права – Copyright 2021 PPP Investment doo Beograd

износ/датум
12
3,00
546.290.262
12
7,00
84

једнаки ануитети
(РСД)
(%)
(%)
(РСД)

6.503.455,50
273.145,13
0,00
0,0005
273.145,13
78.041.466,00
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У наредној табели ћемо анализирати финансијске показатеље и новчани ток јавног партнера уколико би се финансирање инвестиције вршило у
складу са презентованим условима задуживања.
Табела: Новчани ток прилива и одлива пројекта за Град у опцији самосталне реализације пројекта и са позајмљеним изворима финансирања

НОВЧАНИ ТОК ПРИЛИВА И ОДЛИВА ПРОЈЕКТА ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА САМОСТАЛНО СА КРЕДИТОМ
Опис

РСД

Дисконтна стопа

0

Дисконтни фактор
СВ
Приливи
Накнада за доступност инфраструктуре
Накнада за редовно и ургентно одржавање
Индиректне економске користи
Одливи
Капитални инвестициони расходи
Трошкови одржавања возила и машина за пружање
услуге
Трошкови горива и енергије возила и машина
Трошкови зарада и накнада зарада запослених лица
која обављају делатност
Трошкови регистрације, осигурања и техничког
прегледа возила и машина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00%
1,0000

0,9901

0,9803

0,9706

0,9610

0,9515

0,9420

0,9327

0,9235

0,9143

0,9053
222.924.088

Укупно

2.103.881.863

2.221.462.145

0

221.388.708

221.552.595

221.718.121

221.885.302

222.054.155

222.224.697

222.396.944

222.570.913

222.746.622

805.060.885

850.000.000

0

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

1.136.556.544

1.200.000.000

0

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

162.264.434

171.462.145

0

16.388.708

16.552.595

16.718.121

16.885.302

17.054.155

17.224.697

17.396.944

17.570.913

17.746.622

17.924.088

1.880.574.940

1.939.484.913

780.414.660

108.375.300

125.037.153

123.790.241

121.624.484

119.392.854

117.093.346

114.723.897

112.282.379

108.375.300

108.375.300

780.414.660

780.414.660

780.414.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263.396.979

278.100.000

0

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

412.001.747

435.000.000

0

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

270.121.605

285.200.000

0

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000
8.545.300

80.935.139

85.453.000

0

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

Трошак финансирања

73.704.810

75.317.253

0

0

16.661.853

15.414.941

13.249.184

11.017.554

8.718.046

6.348.597

3.907.079

0

0

Нето новчани ток (ННТ)

223.306.923

281.977.232

-780.414.660

113.013.408

96.515.442

97.927.880

100.260.818

102.661.301

105.131.351

107.673.047

110.288.535

114.371.322

114.548.788

Дисконтовани нето приходи

224.759.199

Укупни дисконтовани нето приходи
Период повраћаја (година)
ИСП
НСВ у РСД
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-780.414.660

111.894.463

94.613.706

95.047.836

96.348.675

97.678.706

99.038.488

100.428.595

101.849.611

104.574.255

103.699.524

-780.414.660

-668.520.197

-573.906.490

-478.858.655

-382.509.979

-284.831.273

-185.792.786

-85.364.191

16.485.420

121.059.675

224.759.199

7,84
5,92%
224.759.199
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Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне
путне инфраструктуре на територији града Зрењанина

Нето садашња вредност пројекта је и у овом случају позитивна и износи 224.759.199,00
динара, интерна стопа приноса износи 5,92%, а период повраћаја инвестиције 7,84 година,
што указује на исплативост пројекта за Јавног партнера и у овом случају.
Презентовани модели реализације пројекта не укључују процењене ризике тј. новчани износ
трошкова који могу настати уколико све ризике реализације пројекта задржава jавни партнер,
па самим тим анализани модел не представља репрезентативни модел на основу којег је
могуће одлучити да ли је пројекат прихватљив или не.
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У наредној табели презентован је модел самосталне реализације пројекта од стране jавног партнера са изворима финансирања и укљученим
ризима.

НОВЧАНИ ТОК ПРИЛИВА И ОДЛИВА ПРОЈЕКТА ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА САМОСТАЛНО СА КРЕДИТОМ И РИЗИКОМ
Опис

РСД

Дисконтна стопа

0

Дисконтни фактор
СВ
Приливи
Накнада за доступност инфраструктуре
Накнада за редовно и ургентно одржавање
Индиректне економске користи
Одливи
Капитални инвестициони расходи
Трошкови одржавања возила и машина за пружање
услуге
Трошкови горива и енергије возила и машина
Трошкови зарада и накнада зарада запослених лица
која обављају делатност
Трошкови регистрације, осигурања и техничког
прегледа возила и машина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00%
1,0000

0,9901

0,9803

0,9706

0,9610

0,9515

0,9420

0,9327

0,9235

0,9143

0,9053
222.924.088

Укупно

2.103.881.863

2.221.462.145

0

221.388.708

221.552.595

221.718.121

221.885.302

222.054.155

222.224.697

222.396.944

222.570.913

222.746.622

805.060.885

850.000.000

0

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

1.136.556.544

1.200.000.000

0

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

162.264.434

171.462.145

0

16.388.708

16.552.595

16.718.121

16.885.302

17.054.155

17.224.697

17.396.944

17.570.913

17.746.622

17.924.088

2.093.874.811

2.156.320.310

930.377.412

115.062.564

131.724.417

130.477.505

128.311.749

126.080.118

123.780.611

121.411.161

118.969.643

115.062.564

115.062.564

780.414.660

780.414.660

780.414.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263.396.979

278.100.000

0

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

412.001.747

435.000.000

0

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

270.121.605

285.200.000

0

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000
8.545.300

80.935.139

85.453.000

0

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

Трошкови финансирања

73.704.810

75.317.253

0

0

16.661.853

15.414.941

13.249.184

11.017.554

8.718.046

6.348.597

3.907.079

0

0

Трошак ризика у фази припреме

55.793.789

55.793.789

55.793.789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Трошак ризика у фази реализације инвестиције

94.168.963

94.168.963

94.168.963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Трошак ризика за време трајања уговора

63.337.118

66.872.645

0

6.687.264

6.687.264

6.687.264

6.687.264

6.687.264

6.687.264

6.687.264

6.687.264

6.687.264

6.687.264

Нето новчани ток (ННТ)

10.007.052

65.141.835

-930.377.412

106.326.143

89.828.177

91.240.616

93.573.554

95.974.037

98.444.086

100.985.782

103.601.270

107.684.058

107.861.524

11.459.328

-930.377.412

105.273.409

88.058.207

88.557.243

89.922.346

91.316.003

92.738.782

94.191.262

95.674.035

98.459.822

97.645.631

-930.377.412

-825.104.003

-737.045.795

-648.488.553

-558.566.207

-467.250.204

-374.511.422

-280.320.159

-184.646.125

-86.186.302

11.459.328

Дисконтовани нето приходи
Укупни дисконтовани нето приходи
Период повраћаја (година)
ИСП
НСВ у РСД
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9,88
1,22%
11.459.328

Страна 62 од 99

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне
путне инфраструктуре на територији града Зрењанина

Нето садашња вредност пројекта је и у овом случају позитивна и износи 11.459.328,00 динара,
што указује да пројекат у случају самосталне реализације од стране Јавног партнера може бити
исплатив под условом да Јавни партнер има могућности да инвестира 780.414.660,00 динара
у реконструкцију и рехабилитацију путне инфраструктуре и на располагању 108.375.300,00
динара за оперативне трошкове за функционисање делатности.
Сада ћемо размотрити опцију реализације пројекта у јавно-приватном партнерству у којем се
финансирање инвестиције врши од стране приватног партнера и где се највећи проценат
ризика реализације пројекта преноси на приватног партнера.
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Табела: Новчани ток јавног партнера у опцији реализације инвестиције у јавно-приватном партнерству

НОВЧАНИ ТОК ПРИЛИВА И ОДЛИВА ПРОЈЕКТА ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА У ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ
Опис

РСД

Дисконтна стопа

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00%

Дисконтни фактор

1,0000
PV

0,9901

0,9803

0,9706

0,9610

0,9515

0,9420

0,9327

0,9235

0,9143

0,9053

Укупно

Приливи

1.969.134.564

2.035.629.805

780.414.660

124.764.008

124.927.895

125.093.421

125.260.602

125.429.455

125.599.997

125.772.244

125.946.213

126.121.922

126.299.388

Уштеде у трошковима

1.026.455.470

1.083.753.000

0

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

108.375.300

Вредност инвестиције

780.414.660

780.414.660

780.414.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Индиректне економске користи

162.264.434

171.462.145

0

16.388.708

16.552.595

16.718.121

16.885.302

17.054.155

17.224.697

17.396.944

17.570.913

17.746.622

17.924.088

Одливи

1.947.517.658

2.055.946.423

5.072.695

205.087.373

205.087.373

205.087.373

205.087.373

205.087.373

205.087.373

205.087.373

205.087.373

205.087.373

205.087.373

Накнада приватном партнеру

1.941.617.429

2.050.000.000

0

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

Трошак ризика
Нето новчани ток (ННТ)

5.900.230

5.946.423

5.072.695

87.373

87.373

87.373

87.373

87.373

87.373

87.373

87.373

87.373

87.373

21.616.906

-20.316.618

775.341.965

-80.323.365

-80.159.478

-79.993.952

-79.826.771

-79.657.918

-79.487.376

-79.315.129

-79.141.160

-78.965.451

-78.787.984

Дисконтовани нето приходи

21.616.906

Укупни дисконтовани нето приходи
НСВ u РСД

775.341.965

-79.528.084

-78.580.019

-77.641.342

-76.711.958

-75.791.775

-74.880.704

-73.978.653

-73.085.533

-72.201.256

-71.325.734

775.341.965

695.813.881

617.233.861

539.592.520

462.880.562

387.088.787

312.208.083

238.229.430

165.143.896

92.942.640

21.616.906

21.616.906

Презентовани модел јавно-приватног партнерства је изузетно исплатив и резултира нето садашњом вредности у износу од 21.616.906,00 динара.
Јавни партнер у случају јавно-приватног партнерства не врши инвестирање тј. не ангажује сопствена средства и не задужује се већ одмах добија
адекватни ниво путне инфраструктуре и пружање услуге одржавања. Поред тога, долази до уштеда у трошковима и алоцирања ризика на приватног
партнера, уз задржавање минималног дела ризика који се не могу трансферисати.
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Модел јавно-приватног партнерства размотрен је из угла јавног партнера. У наредној табели
биће размотрена исплативост пројекта из угла приватног партнера.
Приливи које би приватни партнер остварио реализацијом пројекта односе се на плаћање
накнаде од стране јавног партнера за доступност путне инфраструктуре који износе
85.000.000,00 динара на годишњем нивоу и накнада за редовно и ургентно одржавање у
износу од 120.000.000,00. Поред размотрених трошкова, трошак приватног партнера би
представљали и трошкови функционисања друштва посебне намене који би износили
288.000,00 динара на годишњем нивоу.
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Табела: Новчани ток прилива и одлива пројекта за приватног партнера
НОВЧАНИ ТОК ПРИЛИВА И ОДЛИВА ПРОЈЕКТА ЗА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА
Опис

РСД

Дисконтна стопа

0

Дисконтни фактор
PV
Приливи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,00%
1,0000

0,9901

0,9803

0,9706

0,9610

0,9515

0,9420

0,9327

0,9235

0,9143

0,9053
205.000.000

Укупно

1.941.617.429

2.050.000.000

0

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

205.000.000

805.060.885

850.000.000

0

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

Накнада за редовно и ургентно одржавање

1.136.556.544

1.200.000.000

0

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

Одливи

Накнада за доступност инфраструктуре

1.883.302.676

1.942.364.913

780.414.660

108.663.300

125.325.153

124.078.241

121.912.484

119.680.854

117.381.346

115.011.897

112.570.379

108.663.300

108.663.300

Капитални инвестициони расходи

780.414.660

780.414.660

780.414.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Трошкови одржавања возила и машина за
пружање услуге

263.396.979

278.100.000

0

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

27.810.000

Трошкови горива и енергије возила и машина

412.001.747

435.000.000

0

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

Трошкови зарада и накнада зарада
запослених лица која обављају делатност

270.121.605

285.200.000

0

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

28.520.000

80.935.139

85.453.000

0

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300

8.545.300
288.000

Трошкови регистрације, осигурања и
техничког прегледа возила и машина
Трошкови функционисања ДПН-а

2.727.736

2.880.000

0

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

Трошкови финансирања

73.704.810

75.317.253

0

0

16.661.853

15.414.941

13.249.184

11.017.554

8.718.046

6.348.597

3.907.079

0

0

Нето новчани ток

59.767.029

107.635.087

-780.414.660

96.336.700

79.674.847

80.921.759

83.087.516

85.319.146

87.618.654

89.988.103

92.429.621

96.336.700

96.336.700

Укупни дисконтовани нето приходи

59.767.029

Укупни дисконтовани нето новчани ток
Период повраћаја (година)

9,31

ИСП
НСВ u РСД

-780.414.660

95.382.871

78.104.938

78.541.862

79.845.470

81.178.240

82.540.735

83.933.529

85.357.205

88.084.481

87.212.358

-780.414.660

-685.031.789

-606.926.851

-528.384.989

-448.539.519

-367.361.279

-284.820.543

-200.887.015

-115.529.810

-27.445.329

59.767.029

108,76

9 година и

дана

2,37%
59.767.029

Финансијски показатељи рентабилности пројекта у овом случају су позитивни и показују да је пројекат исплатив и за потенцијалног приватног
партнера. Нето садашња вредност износи 59.767.029,00 динара, интерна стопа приноса износи 2,37%, док је период повраћаја краћи од периода
трајања пројекта и износи 9,31 година.
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10.

ЗБИРНИ

ТАБЕЛАРНИ

ПРЕГЛЕД

ФИНАНСИЈСКИХ

ПОКАЗАТЕЉА

ИСПЛАТИВОСТИ ПРОЈЕКТА

Финансијски
показатељи

Нето садашња
вредност
Период
повраћаја
Интерна стопа
приноса

Самостална реализација пројекта од стране Јавног
партнера
Јавни партнер
Са позајмљеним
самостално са
Са сопственим
изворима
позајмљеним
средствима и без
финансирања и
изворима
ризика
без ризика
финансирања и
ризицима
297.011.733

224.759.199

11.459.328

7,16

7,84

9,88

7,50%

5,92%

1,22%

Јавно-приватно партнерство

Јавни
партнер ЈПП

Приватни
партнер ЈПП

21.616.906

59.767.029

одмах
доступно
одмах
доступно

9,31
2,37%

Анализом збирног прегледа финансијских показатеља исплативости пројекта закључује се да
би у случају самосталне реализације пројекта од стране јавног партнера нето садашња вредност
(НСВ) била негативна, док би период повраћаја био дужи од 10 година. У случају реализације
предметног пројекта моделом јавно-приватног партнерства нето садашња вредност (НСВ)
јавног партнера би била 21.616.906,00 динара, док би НСВ приватног партнера била
59.767.029,00 динара, а интерна стопа приноса (ИСП) 2,37%.
Дакле, несумњиво је да је једино исплативо решење за јавног партнера уколико би се
предложени пројекат реализовао моделом јавно-приватног партнерства.

Збирна анализа исплативости пројекта

0

10.000.000
Приватни партнер ЈПП

20.000.000

30.000.000

Јавни партнер ЈПП
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Збирна анализа исплативости пројекта
1E+09
900000000
800000000
700000000
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0
Одливи ЈП у опцији самосталне реализације пројекта
Одливи ЈП у опцији реализације пројекта преко ЈПП
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11.

ВРСТЕ И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПРОЈЕКТУ ЈПП

Јавни партнер ће, сходно Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19; у
даљем тексту: ЗЈН), јавним позивом и конкурсном документацијом навести да је привредни
субјект дужан да достави средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то
оригинал банкарску гаранцију. Пројектни тим јавног тела предлажe врсту и висину конкретних
гаранција. На основу квантитативних података, банкарска гаранција би износила највише 1%
од вредности понуде без ПДВ-а са клаузулом неопозива, безусловна, платива на први позив и
без права приговора, са роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Јавни партнер
ће имати права да активира ово средство обезбеђења у случају да: понуђач одустане од своје
понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни
избор привредног субјекта у складу са чланом 119. ЗЈН, неосновано одбије да закључи уговор
о јавној набавци или оквирни споразум или не достави обезбеђење за извршење уговора о
јавној набавци и др.
Гаранција за озбиљност понуде мора се без одлагања вратити понуђачу који није доказао да
испуњава услове за избор привредног субјекта. На сва питања везана за гаранцију за озбиљност
понуде примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.
Средства обезбеђења депонују се на за то прикладном месту код јавног партнера који је дужан
да их чува до момента важења у складу са законом.
Приватни партнер је дужан да најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора достави
Јавном партнеру средство финансијског обезбеђења за успуњење уговорних обавеза у току
трајања периода припреме и периода изградње и то оригинал банкарску гаранцију која би
износила највише 5% од уговорене вредности за доступност путне инфраструктуре на
годишњем нивоу без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од трајања периода припреме и
периода изградње.
Приватни партнер је дужан да најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора достави
Јавном партнеру средство финансијског обезбеђења за успуњење уговорних обавеза и то
оригинал банкарску гаранцију. Извршилац је обавезан да обезбеди банкарску гаранцију за
успуњење уговорних обавеза која би износила највише до 5% од уговорене вредности за
редовно, зимско, ургантно одржавање и рехабилитацију на годишњем нивоу без ПДВ-а, за
сваку годину трајања уговорног периода, са роком трајања дужим за 30 дана од дужине
трајања предвиђене године на коју се гаранција односи.
Приватни партнер прихватa да изда одређена, разумно захтевана, средства обезбеђења и
прихвати преузимање одређених одговорности које су неопходне приватном партнеру у вези
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са било којом обавезом из јавног уговора као средство финансијског обезбеђења за поштовање
уговорних обавеза у периоду пружања услуга и то: муниципалне менице или овлашћење за
задужење консолидованог рачуна трезора локалне самоуправе на вредност приказаној у
понуди привредног субјекта.
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12.

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

Врста поступка набавке и коначни критеријуми биће утврђени приликом сачињавања
конкурсне документације за избор приватног партнера, коју ће израдити пројектни тим јавног
тела, односно комисија за спровођење поступка јавне набавке, а након исходовања позитивног
мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство и концесије.
Имајући у виду чињеницу да је уговор дугогодишњи, у којем приватни партнер гарантује
квалитет пружања услуге и безбедност у складу са важећим стандардима и правилницима,
неопходно је због такве прерасподеле ризика, одабрати квалитетну и одговарајућу опрему за
пружање одређеног нивоа услуге који је одређен стандардима и правилницима. Ово је посебно
важно због квалитетног спровођења поступка јавне набавке у којем ће се вршити одабир
приватног партнера да не би дошло до постављања дискриминационих и неконкурентних
услова супротних основним начелима Закона о јавним набавкама.
Поред критеријума за квалитативни избор привредног субјекта које сви учесници у поступку
избора привредног субјекта морају доказати да испуњавају, а који су дефинисани члановима
111. и 112. ЗЈН, критеријуми за избор привредног субјекта могу да се односе на испуњеност
услова за обављање професионалне делатности, финансијски и економски капацитет, технички
и стручни капацитет који су дефинисани члановима 115., 116. и 117. ЗЈН, које учесници у
поступку избора привредног субјекта треба да испуњавају ће бити дефинисани у конкурсној
документацији.
Предлог пројекта садржи минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које
учесник у поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора
приватног партнера и преговарања који ће прецизно бити дефинисан у оквиру јавног позива и
конкурсне документације.
Привредни субјект мора да задовољи критеријуме за избор привредног субјекта за учешће у
поступку јавне набавке, а који ће оквирно бити дефинисани на следећи начин:
Испуњеност услова за обављање професионалне делатности
Привредни субјекат који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуни
критеријуме за избор привредног субјекта у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 115. ст. 1.
ЗЈН, и то:
1) привредни субјекат мора да докаже да је уписан у регистар привредних субјеката,
судски регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав
регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште.
Финансијски капацитет
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1) Укупни пословни приходи привредног субјекта у последње три (3) обрачунске године
морају да буду најмање једнаки или већи од 1.000.000.000,00 динара. У случају
заједничке понуде узима се у обзир збир укупних пословних прихода свих чланова
заједничке понуде.
2) Да 12 месеци од дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу јавних
набавки (рачунајући и дан позива), понуђач није имао блокаде текућих рачуна
отворених код пословних банака за обављање платног промета. У случају заједничке
понуде, сваки члан треба да испуни наведени услов.

Пословни капацитет
1) Да има искуство и да је у последњих 5 (пет) година од дана објављивања овог јавног
позива на Порталу јавних набавки закључио најмање 2 (два ) уговора по моделу јавноприватног партнерства који за предмет имају радове на изградњи и/или реконструкцији
и одржавању путне инфраструктуре.
2) Да има искуство и да је у последњих 5 (пет) година од дана објављивања овог јавног
позива на Порталу јавних набавки, по основу најмање 3 (три ) уговора, извео радове
који за предмет имају одржавање постојеће путне инфраструктуре, у укупној вредности
од најмање 250.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Технички капацитет
Понуђач треба да докаже да располаже одговарајућим техничким капацитетом и то да има у
власништву, закупу, на основу лизинга или на други начин да располаже следећим:
1) најмање једну (1) асфалтну базу капацитета мин 200 т/сат удаљености највише 100 км
од места извођења радова, мерено путем којим је дозвољено кретање теретних возила;
2) најмање два (2) грејдера;
3) најмање два (2) утоваривача;
4) најмање један (1) ваљак на пнеуматицима;
5) најмање један (1) вибро јеж;
6) најмање два (2) комбинована ваљка;
7) најмање два (2) тандем челична ваљка;
8) најмање два (2 ) тампон ваљак са компактором
9) најмање два (2) тандем ваљка масе до 2т
10) најмање два (2) булдозер;
11) најмање један (1) багер точкаш;
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12) најмање два (2) багера гусеничара;
13) најмање два (2) финишера за асфалт;
14) најмање једну (1) глодалицу за асфалт ширине 2м;
15) најмање једну (1) глодалицу за асфалт ширине 1м;
16) најмање један (1) дистрибутер за емулзију;
17) најмање једну (1) самоутоварну четку за чишћење коловоза;
18) најмање десет (10 ) теретна возила кипера носивости минимум 20т;
19) најмање десет (10) полутеретних камиона – путараца носивости до 5т;
20) најмање десет (10 ) камиона са термо товарним сандуком минимум 24т носивости;
21) најмање три (3) компресора капацитета ≥ 5м3/мин.;
22) најмање једну (1) машину за заливање пукотина;
23) најмање две (2) тестере за сечење асфалта;
24) најмање четири (4) сигналне приколице;
25) најмање једна (1) нисконосећа приколица носивости преко 20т;
26) најмање две (2) машине за исцртавање хоризонталне сигнализације;
27) најмање једну (1) аутоцистерну за воду или камион са надградном цистерном за воду;
28) најмање пет (5) тарупа;
29) најмање два (2) трактор за кошење траве;
30) најмање један (1) трагач подземних инсталација;
31) најмање један (1) прикључак за израду банкина;
32) најмање десет (10 ) раоника за чишћење снега;
33) најмање десет (10 ) посипача од тога 5 вучених и 5 ротационих.
Кадровски капацитет
Понуђач треба да докаже да има одговарајући кадровски капацитет на основу кога ће доказати
да има у радном односу засполене или на други начин радно ангажоване у складу са Законом
о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/2017 и 95/2019 – аутентично тумачење) најмање:
1) најмање једног (1) руководиоца пројекта који има искуство и који је ангажован као
руководилац на пројекту сличном као што је предмет ове јавне набавке;
2) најмање два (2) инжењера грађевине који поседују лиценце 412 или 415 или
одговарајућу;
3) најмање једног (1) инжењера грађевине који поседује лиценцу 812 или одговарајућу;
4) најмање једног (1) инжењера саобраћаја који поседује лиценцу 470 или одговарајућу;
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5) најмање пет (5) грађевинских техничара;
6) најмање једно (1) лице за безбедност и здравље на раду;
7) најмање 50 грађевинских радника (радници путари, помоћни радници на градилишту,
занатски радници,
8) возачи теретних возила – Ц категорије, руковаоци грађевинском механизацијом).
Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином
ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом
ISO 14001 – систем менаџмента животне средине
ISO 45001 – систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду
ISO 50001 – систем менаџмента енергијом
Коначни критеријуми биће утврђени приликом сачињавања конкурсне документације, коју ће
израдити пројектни тим, односно комисија за спровођење поступка јавне набавке.
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13.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ

ПОЗИВА
Сходно члану 7. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, јавно-приватно
партнерство се дефинише као 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.
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 јавно-приватном партнерству без елемената концесије.
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 ЈПП, 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.
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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
учествовала у поступку. Од свих учесника у поступку чија је понуда оцењена као најповољнија
мора се захтевати одређена правна форма по додели јавног уговора.
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14.

КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА И ДОДЕЛЕ И ОДАБРАНИ ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ

УГОВОРА
Oдабрани поступак доделе је отворени поступак у складу са законом којим се уређују јавне
набавке. Наручилац је дужан да у конкурсној документацији одреди критеријуме за избор
приватног партнера и елементе критеријума.
Критеријум за оцењивање понуда је, сходно члану 132. Закона о јавним набавкама, економски
најповољнија понуда, која ће се заснивати на елементима понуђене цене.
Критеријум за оцењивање понуда ће се ближе одредити у конкурсној документацији за избор
приватног партнера.
Вредност уговорене наканде коју јавни партнер треба да плати приватном партнеру за
доступност путне инфраструктуре не може бити већа од 85.000.000,00 динара на годишњем
ниову и иста представља праг прихватљивости пројекта за јавног партнера.
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15.

РОК НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЈАВНИ УГОВОР

Сходно члану 18. Закона о јавно-приватном партнерству, рок на који се закључује јавни уговор
одређује се 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. Рок 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. Предложени пројекат је планиран на 10 година.
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16.

САДРЖИНА ЈАВНОГ УГОВОРА

Сходно члану 46. Закона о јавно-приватном партнерству јавни уговор садржи права и обавезе
уговорних странa, одредбе, услове и друге клаузуле које јавни партнер сматра неопходним
како би се пројекат реализовао у поступности и у складу са законом. Такође, уговор садржи и
друге елементе који се односе на трећа лица на која утиче закључење овог уговора и који имају
значајну улогу у реализацији пројекта.
Приликом одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавно тело би требало да уреди
следећа питања:
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. расподела 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;
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 пројекта;
6. захтеве у вези са друштвом посебне намене 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;
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. накнада и субвенције приватном партнеру;
9. механизми за увећање уговорене накнаде (без обзира на правни облик) приватном
партнеру у случају лошијег квалитета његових услуга/објеката;
10. поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, планова
изградње и спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију,
одобрење и пријем инфраструктурног објекта као и извршених услуга, ако је потребно;
11. поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их једнострано
утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу рокова
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и/или повећању, односно умањењу накнаде (укључујући трошкове финансирања);
12. 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;
13. 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;
16. јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер (укључујући јемства
јавног партнера финансијерима);
17. покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер;
18. расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши своје
уговорне обавезе;
19. мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за
неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности 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. последице штетне промене прописа;
22. разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се мора
исплатити јавном или приватном партнеру), уговорне казне и слично;
23. евентуална ограничења одговорности уговорних страна;
24. сви споредни или повезани уговори 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;
25. меродавно право и механизам за решавање спорова;
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26. 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 објеката који су
предмет уговора у случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању
његових обавеза;
27. 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 из јавног уговора, у потпуности или делимично прекине извршење уговора
или преузме извршење одговарајућих обавеза приватног партнера (step-in right), уз
дефинисање последица коришћења тог права;
28. опорезивање и фискална питања – ако постоје.
На сва питања која се односе на јавни уговор, а која нису посебно уређена овим Законом,
примењују се прописи Републике Србије.
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17.

ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЈАВНИ УГОВОР

Сходно члану 47. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, пре доношења одлуке
о избору приватног партнера и закључења јавног уговора, обавеза Скупштине града Зрењанина
јесте давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора укључујући и прилоге који чине
његов саставни део.
Скупштина града Зрењанина 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 Зрењанина. 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, као уговорна
страна, увек је одговоран за реализацију пројекта ЈПП и за његове евентуалне последице.
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18.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ ЈАВНОГ УГОВОРА

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
Зрењанина.
Јавни уговор у писаном облику потписују овлашћена лица јавног тела и одабраног
најповољнијег понуђача, а ако се уговором предвиђа располагање непокретностима, односно
располагање уделима у заједничком привредном друштву, 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.
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19.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА

И СИГУРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈЕ АНГАЖУЈЕ ПРИВАТНИ ПАРТНЕР
Човекова животна средина је скуп природних и створених вредности чији комплексни
међусобни односи чине окружење, односно простор и услови за живот. Заштита животне
средине представља скуп активности и мера за спречавање загађења, смањивања и отклањања
штете нанете животној средини и враћања живе и неживе природе у стање пре настанка штете.
У систематском мониторингу праћења узајамног деловања ових процеса настаје велика
количина нумеричких података и индикатора као репрезентативних вредности које су
добијене из скупова тих података. Пример систематизовања индикатора приказом узајамног
дејства људи и животне средине, којим се описује однос између узрока и последице проблема,
развијен је од стране Европске агенције за животну средину (EEA). Овај систем је познат као
DPSIR framework (D – Driving Forces, P – Pressures, S – State, I – Impact, R – Response).
Циљеви заштите животне средине су:
•

очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема

•

очување и заштита генофонда животињских и биљних врста

•

очување и заштита плодности земљишта

•

очување и заштита природних лепота и просторних вредности

•

очување и заштита културне баштине и добара које је створио човек

•

обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом
природом

•

очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава

•

спречавање опасности и ризика по животну средину.

У неким земљама постоји пракса где се дан у години означи као да чистог ваздуха и тада се
цела нација активира да учини нешто у циљу смањења штетних компонената. Светски дан
чистог ваздуха обележава се 3. новембра, а овој акцији придружила се и Република Србија
различитим пригодним манифестацијама. Заштита животне средине обухвата мере за:
смањење буке, контроле воде, смањење штетних испусних гасова из индустриских постојења
и промета, контролу квалитета прехрамбених производа, забране производње једињења која
разграђују озонски омотач или негативно контаминирају постојеће екосистеме.
Правна и физичка лица су дужна да у обављању својих делатности обезбеде рационално
коришћење природних богатстава, да урачунају трошкове заштите животне средине у оквиру
инвестиционих и производних трошкова, да примењују прописе, односно предузимају мере
заштите животне средине, у складу са законом. Свако правно или физичко лице које својим
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незаконитим или неисправним активностима доводи до загађења животне средине одговара
у складу са законом, при чему је загађивач дужан да отклони узрок загађења и последице
директног или индиректног загађења животне средине.
Закон којим се уређује заштита животне средине обавезује правна и физичка лица да у
обављању своје активности обезбеде заштиту животне средине и то:
1. применом и спровођењем прописа о заштити животне средине
2. одрживим коришћењем природних ресурса, добара и енергије
3. увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем обновљивих природних
ресурса
4. употребом производа, процеса, технологија и праксе који мање угрожавају животну
средину
5. предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања и штете по
животну средину
6. вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и енергије, испуштању
загађујућих материја и енергије, класификацији, карактеристикама и количинама
отпада, као и о другим подацима и њихово достављање надлежним органима
7. контролом активности и рада постројења који могу представљати ризик или
проузроковати опасност по животну средину и здравље људи
8. другим мерама у складу са законом.
Тако члан 103. став 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/2016,
76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон) дефинише да је за загађивање животне средине
одговорно правно и физичко лице које је незаконитим или неправилним деловањем
омогућило или допустило загађивање животне средине.
Загађивач који својим чињењем или нечињењем проузрокује загађивање животне средине
дужан је да, без одлагања, предузме мере утврђене планом заштите од удеса и санационим
планом, односно да предузме неопходне мере ради смањења штета у животној средини или
уклањања даљих ризика, опасности или санације штете у животној средини.
Ако штета нанета животној средини не може да се санира одговарајућим мерама, лице које је
проузроковало штету одговорно је за накнаду у висини вредности уништеног добра.
Закон којим се уређује управљање отпадом налаже да се управљање отпадом врши на начин
којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине,
а да се отпад складишти на местима која су технички опремљена за привремено чување отпада

© Заштита ауторског права – Copyright 2021 PPP Investment doo Beograd

Страна 85 од 99

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне
путне инфраструктуре на територији града Зрењанина

на локацији произвођача или власника отпада, у центрима за сакупљање, трансфер станицама
и другим локацијама у складу са овим законом.
Члан 48. став 1. тачка 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), налаже да отпадна уља која су неупотребљива за
сврху за коју су првобитно била намењена, као што су хидраулична уља, моторна, турбинска
уља и друга мазива као и уљни остаци из резервоара, не смеју бити испуштана или просипана
на или у земљиште, површинске и подземне воде и у канализацију.
Техничке мере заштите животне средине обухватају све активности које су неопходне за
довођење квантификованих негативних утицаја у току експлоатације у дозвољене границе као
и за свођење непожељних утицаја у процесу изградње на минимум.
У току изградње планираних улица и путева неопходно је предузети низ мера којима се
минимизирају могући утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:


организовати градилиште на минималној површини потребној за његово
функционисање, а при избору локације водити рачуна да то не буде простор са
израженим карактеристикама флоре и фауне како би се избегао непотебан губитак
биотопа;



стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се ван
трасе пута постојеће површине не могу користити као стална или привремена
одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина;



сакупљени хумусни материјал, након чувања на уређеним депонијама, након завршних
радова употребити за рекултивацију и биолошку заштиту;



све манипулације са нафтом и њеним дериватима у току процеса грађења, снабдевање
машина, обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како
не би дошло до просипања; амбалажу за уље и друге деривате нафте, сакупљати и
односити на контролисане депоније;



забрану отварања неконтролисаних приступних путева појединим деловима
градилишта;



паркирање машина вршити само на уређеним местима; на месту паркирања машина,
предузети посебне мере заштите од загађења тла уљем, нафтом и нафтним
дериватима; уколико дође до загађења тла исцурелим уљем или на неки други начин,
извршити уклањање тог слоја земље одношети на депонију;



сав отпад настао као последица боравка радника зони градилишта (амбалажа од хране,
други чврсти отпаци) одлагати на за ту намену уређеним депонијама;
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забрану прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и
некотролисано одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине
ван непосредне трасе пута;



по завршетку радова, на основу посебних пројеката рекултивације, уредити сва
позајмишта и депоније како би се спречило даље деградирање тла и побољшао
визуелни ефекат.

С обзиром на све закључке који су добијени приликом анализе утицаја, а првенствено у смислу
спровођења адекватних мера заштите, неопходно је дефинисати и одређене поступке који се
морају спроводити у фази експлоатације објекта. Ови поступци чине домен управљања
експлоатацијом обухватајући организацију саобраћаја и одржавање саме деонице пута. Ове
мере подразумевају да је улице потребно опремити одговарајућом хоризонталном и
вертикалном сигнализацијом која обухвата све видове потребних забрана и обавештења.

19.1. Општи и посебни циљеви заштите животне средине
Потребно је да изођач радова успостави, примени и одржава документоване опште и посебне
циљеве заштите животне средине, за сваку одговарајућу функцију и сваки ниво у оквиру
организације.
Општи циљ заштите животне средине је свеобухватни циљ заштите животне средине који је у
складу са политиком заштите животне средине, а који је постављен ради остварења.
Посебан циљ заштите животне средине је детаљан захтев у погледу учинка, примењив у
организацији или њеним деловима, који проистиче из општих циљева заштите животне
средине и треба да буде тако постављен и извршен да се ти општи циљеви постигну.
При дефинисању и преиспитивању општих и посебних циљева треба имати у виду утврђену
политику заштите животне средине, важеће законе, значајне аспекте околине, технолошке
процесе као и финансијске могућности организације.
Као релевантни за реализацију пројекта на укупном простору сматрају се општи циљеви
заштите животне средине.


пажљиво управљање и очување у највећој могућој мери необновљивих ресурса;



рационална (одржива) употреба енергије и природних ресурса (вода, земљиште,
шуме и сл.);



минимизирање отпада, ефикасно спречавање и контрола загађења, као и
минимизирање еколошких ризика;
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примена принципа предострожности, тј. захтева да се очува природна равнотежа у
околностима када нема поузданих информација о одређеном проблему;



поштовање еколошког интегритета – треба заштитити еколошке процесе од којих
зависи опстанак врста, као и станишта од којих зависи њихов опстанак;



избор најбољих технологија које су на располагању и најбољих примера из праксе
за заштиту животне средине;



примена принципа пажљивог доношења одлука, на основу најбољих могућих
информација;



посебан циљ заштите животне средине на предметном простору је одрживи развој
саобраћајне инфраструктуре чиме ће се обезбедити дугорочна заштита свих
елемената животне средине, кроз контролисано обављање предвиђених
делатности.

На основу претходно наведеног, констатује се да ће предложено урбанистичко – техничко
решење имати одређени утицај на животну средину, због чега се планирањем комплентне
инфраструктурне мреже морају обезбедити адекватна решења која ће елиминисати негативне
утицаје на животну средину или их довести до прихватљивог нивоа

19.2. Утицај одржавања путне инфраструктуре на животну средину и земљиште
При извођењу грађевинских радова посебну пажњу треба посветити предузимању заштитних
мера против обрушавања. Пошто се ради о земљишту у коме постоји могућност обрушавања,
потребно је водити рачуна о нагибу косина, односно о углу унутрашњег трења, који неће
проузроковати клизање. Руковање машинама, при извођењу земљаних и грађевинских радова
може се поверити само радницима стручно обученим за тај посао и упознатим са опасностима
приликом извођења радова.
Приликом машинског копања ископану земљу треба одлагати на одстојању које не угрожава
стабилност страна ископа, због вршења других радова у ископу.
Пре почетка бетонирања сви оштри врхови или ивице средстава за спајање који вире из оплате
морају се подвити или покрити. Бетонирање врше за то обучени радници.
Када је у питању физички утицај на земљиште (промена локалне топографије, ерозија тла,
клизање земљишта и слично), изградњом улица и путева на предметним локацијама неће доћи
до њихове промене.
Неадекватно одлагање замењеног уља и пуњење резервоара возила и механизације, може
довести услед просипања уља или горива до загађења земљишта.
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Због комплексности садржаја пројекта могући су утицаји његовог функционисања на
земљиште. Овај утицај се првенствено може јавити услед неадекватног одлагања комуналног
отпада који се ствара услед извођења радова.
На локацији нема минералних богатстава, због чега нема ни утицаја радова на њих.
Одлагање отпада може имати утицаја на квалитет животне средине на локацији на којој се
изводе радови уколико се не буде вршило његово адекватно одлагање. Тако је током извођења
пројекта сав грађевински отпад потребно уклонити са локације у складу са законом.
Такође је неопходно у току функционисања пројекта сав комунални отпад уклањати у складу
са законском регулативом.

19.3. Заштита од елементарних непогода и цивилна заштита
Заштита људи и материјалних добара од елементарних и других већих непогода врши се по
одредбама закона којим се уређује заштита од елементарних и других већих непогода, уколико
посебним законом није друкчије одређено.
Под елементарним и другим већим непогодама подразумевају се: земљотрес, поплава, бујица,
атмосферска непогода, суша, снежни нанос и лавина, нагомилавање леда на водотоку,
одроњавање и клизање земљишта, пожар, експлозија, неконтролисано ослобађање, изливање
или растурање штетних гасовитих, течних или чврстих хемијских и радиоактивних материја,
саобраћајних незгода, рушење бране на водотоку, епидемија заразних болести, сточних
заразних болести и биљних болести и појава штеточина и сличне појаве већих размера које
могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету већег обима.
Мере заштите од елементарних непогода су између осталих:
-

превентивне мере заштите;

-

мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода;

-

мере заштите када наступе елементарне непогоде;

-

мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода.

19.4. Мере заштите од пожара
На свим местима на градилишту где постоји опасност од паљења лако запаљивих материјала
обавезно је спровођење мера заштита на раду. Такође је потребно сва средства противпожарне
заштите поставити на доступна места и обојити их црвеном бојом, као и држати их у исправном
стању.
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Код асфалтерских радова, материјал који се користи при асфалтирању путева (битумен) сме се
загревати само у посебним затвореним судовима. Ако се асфалтна маса запали не сме се гасити
водом. Средства за гашење (песак, цираде и др.) морају се унапред припремити. Премазивање
и квашење ваљка за равнање асфалта врши се помоћу нарочито за то израђене направе.
Забрањено је да радник идући испред моторног ваљка за равнање исти премазује и кваси.
Асфалтерске радове могу вршити само здравствено способна и за те радове посебно обучена
и опремљена лица.
Све радове на извођењу, поправци, одржавању и уклањању електричних инсталација, уређаја
и опреме, треба да изводи стручно оспособљено лице према техничким прописима и
стандардима. Сви каблови положени на земљу треба да се заштите од механичког или другог
оштећења. Пре пуштања у погон извршити детаљну контролу свих електричних инсталација,
уређаја и опреме.
Под опасним материјалима на градилишту сматрају се сви они материјали који могу
проузроковати пожар, експлозију, тровање и сличне штетне последице по живот и здравље
радника, и штете материјалних добара. Стога је потребно предузети следеће мере заштите:


све лако запаљиве материјале (гредице, летве, даске …) сложити на места довољно
удаљена од извора топлоте;



сва места на градилишту где постоји могућност избијања пожара обезбедити посебним
мерама заштите према важећим прописима;



обилажење свих места где се јављају штетни гасови и превелика прашина, и
обезбеђење тих места.

19.5. Безбедност и заштита здравља и сигурност запослених које ангажује
приватни партнер
Безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у којима се предузимају
одређене мере и активности у циљу заштите живота и здравља запослених и других лица који
на то имају право. Интерес друштва, свих субјеката и сваког појединца је да се оствари највиши
ниво безбедности и здравља на раду, да се нежељене последице као што су повреде на раду,
професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да
се остваре услови рада у којима би запослени имао осећај задовољства при обављању својих
професионалних задатака.
Послодавац је дужан је да запослене оспособи за безбедан и здрав рад, у складу са законом.
Послодавац је дужан да примењује све одредбе закона којим се уређује безбедност и здравље
запослених на раду. Послодавац је дужан да
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обезбеди да радни процес буде прилагођен 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.
За све раднике на градилишту изложене атмосферским утицајима треба обезбедити средства
личне заштите (заштитну опрему). Квалитет материјала опреме као и отпорност на штетно
дејство (високу или ниску температуру, пожар, ударе, корозију, воду, отровне гасове и
прашину) првенствено зависи од намене тј. радног места радника. Сви радници на отвореном
простору, као и лица у обиласку градилишта обавезно морају носити заштитне кациге. Као
средства личне заштите предвиђају се заштитна одела и обућа и сл.
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 безбедности и здравља на раду, радног права, техничких прописа и
стандарда, прописа у области здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензијског и
инвалидског осигурања и др.
Послодавцу се према закону налаже да запосленом изда на употребу средство и/или опрему
за личну заштиту на раду, у складу са актом о процени ризика.
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др.
закон) обавезује послодавца да изврши оспособљавање 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.
Закон о безбедности и здрављу на раду 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
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месту са повећаним ризиком, послодавац је дужан да га премести на друго радно место које
одговара његовим здравственим способностима.
У смислу Закона о безбедности и здрављу на раду опасности које се могу појавити у току
изградње и експлоатације саобраћајнице као и мере заштите које треба предузети могу се
сврстати у две групе и то:


опасности у току извођења радова,



опасности у току експлоатације објеката.

Опасности у току извођења радова могу настати:


услед оштећења и повреда од електричних и других водова и инсталација,



опасности од саобраћаја,



опасности од механичких машина и алатки,



остале опасности од повреда лица при раду са грађевинским материјалом и његовом
транспорту.

У циљу отклањања опасности у току извођења радова треба предузети следеће мере:
дефинисање места, простора и начина депоновања грађевинског материјала.
Приликом организације градилишта потребно је водити рачуна о месту и начину депоновања
грађевинског материјала. Материјали отпорни на спољне утицаје као дрвена грађа, готова
оплата, арматура, бетонски ивичњаци, цеви, песак, ускладиштити на отвореном простору у
близини места за уградњу или у близини места за обраду.
За превожење грађевинског материјала теретним моторним возилима на градилишту
примењују се одредбе Правилника о заштити на раду при одржавању моторних возила и
превозу моторним возилима („Службени лист СФРЈ“, бр. 55/65) и Правилника о заштити на раду
при утовару терета у теретна моторна возила („Службени лист СФРЈ“, бр. 17/66).
Потребан грађевински материјал транспортује се камионима. Транспорт асфалтне масе од
асфалтне базе врши се камионима при чему се сандук камиона премазује раствором
калијумовог сапуна. Транспортна средства за превоз грађевинског материјала, других терета
могу се оптеретити до дозвољене тежине на јавном путу и градилишту. Транспорт механизације
од базе до градилишта вршити одговарајућим превозним средствима, уз претходно одобрење
надлежних органа и на начин прописан таквим одобрењем.
Одредбама правилника о пословима са посебним условима рада одређени су послови и задаци
на којима постоји повећана опасност по живот и здравље радника, а које се не могу отклонити
претходним општим мерама заштите на раду. У ове послове спадају:


руковање грађевинском механизацијом;



одржавање инсталација, грађевинске механизације и возила;
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уградња асфалтне масе.

За рад на местима са повећаном опасношћу по живот и штетност по здравље, према поменутом
правилнику морају бити испуњени следећи услови:


да је радник старији од 18 година, а млађи од 55 година;



да је радник физички и психички здрав;



да је стручно способан за послове које треба да обавља;



да је упознат са опасностима и мерама заштите на раду;



да се лична заштитна средства и опрема обезбеђује и ставља радницима на
располагање сходно одредбама правилника о коришћењу и одржавању личних
заштитних средстава и опреме.

Грађевинске машине, пре постављања на место рада морају бити прегледане и проверене у
погледу њихове исправности. Механизација се смешта дуж трасе саобраћајнице. Обезбеђење
грађевинске механизације врши се организованом чуварском службом.
Руковалац грађевинском машином коју покреће мотор са унутрашњим сагоревањем, мора
бити заштићен од штетног дејства издувних гасова.
Делови самоходних грађевинских машина морају бити лако и без опасности замењиви. Место
за руковање мора бити тако постављено да је руковаоцу машином омогућена лака прегледност
терена по којем се креће. Самоходне грађевинске машине морају имати направу за давање
звучних сигнала.
За све раднике на градилишту изложене атмосферским утицајима треба обезбедити средства
личне заштите (заштитну опрему). Квалитет материјала опреме као и отпорност на штетно
дејство (високу или ниску температуру, пожар, ударе, корозију, воду, отровне гасове и
прашину) првенствено зависи од намене тј. радног места радника. Сви радници на отвореном
простору, као и лица у обиласку градилишта обавезно морају носити заштитне кациге. Као
средства личне заштите предвиђају се заштитна одела и обућа и сл.
Ради пружања прве помоћи повређеним радницима на градилишту, потребно је обезбедити
да радник који је обучен за прву помоћ има на располагању један санитетски комплет са
прописним санитетским материјалом.
Опасности у току експлоатације могу настати услед одвијања саобраћаја за који су ови
намењени и опасности од оштећења појединих делова објекта.
У циљу отклањања опасности од саобраћаја у пројектно-техничкој документацији мора бити
предвиђена одговарајућа саобраћајна сигнализација, које се учесници у саобраћају морају
придржавати као и Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
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20.

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.

Назив активности

почетак
активности

крај активности

период трајања

1

Иницијатива јавног тела за покретање поступка ЈПП

01.10.2021

08.10.2021

7

2

Одлука скупштине о започињању реализације поступка ЈПП

01.10.2021

08.10.2021

7

3

Решење о образовању стручног тима за спровођење поступка ЈПП

01.11.2021

08.11.2021

7

4

Припрема студије за предлог пројекта

01.12.2021

05.02.2022

66

5

Упућивање предлога пројекта Комисији за ЈПП и концесије

01.05.2022

11.05.2022

10

6

Процес издавања мишљења Комисије за ЈПП и концесије

11.05.2022

09.08.2022

90

7

Припрема техничке документације

09.08.2022

08.09.2022

30

8

Припрема документације о набавци

08.09.2022

08.10.2022

30

9

Процес избора приватног партнера укључујући време за подношење ЗЗЗП

09.10.2022

07.01.2023

90

10

Сагласност Скупштине локалне самоуправе на Јавни уговор

08.01.2023

23.01.2023

15

11

Закључивање и објављивање Јавног уговора

24.01.2023

08.02.2023

15

12

Припремни период

09.02.2023

10.05.2023

90

13

Период изградње

10.05.2023

09.05.2025

730

14

Почетак периода доступности путне инфраструктуре

09.05.2025

09.05.2025

р.бр.

УКУПНО
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21.

ЗАКЉУЧАК

На основу предложеног Пројекта, закључује се да је Градска управа Града Зрењанина
анализирала и сачинила Предлог пројекта у складу са чланом 27. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама.
Доноси се закључак да, иако Градска управа Града Зрењанин нема довољно средстава и нема
на располагању техничку експертизу за инвестирање у путну инфраструктуру, постоји могућност
да се ово питање реши и то ангажовањем приватног партнера кроз реализацију пројекта јавноприватног партнерства.
Пројекат је могуће реализовати у циљу обезбеђивања доступности путне инфраструктуре и
повећања комфора становништва, побољшања и унапређења комуналне делатности на период
од 10 година.
Предметни пројекат је економско-финансијски оправдан и омогућиће смањење расхода,
подстицање приватних инвестиција у јавни сектор, додатне приходе и остваривање директних
и индиректних економских користи пре свега за јавног партнера, а затим и за приватног.
Поред индикатора који су приказани у представљеној анализи и који јасно доказују
оправданост примене овог модела неопходно је навести следеће посебне предности које би
се оствариле реализацијом овог пројекта:


не постоји могућност појаве непредвиђених и додатних радова, јер приватни партнер
преузима у целости ризике пројектовања, изградње, финансирања и одржавања;



изразито је ниска могућност кашњења почетка периода доступности и одржавања
путева уколико сви претходни услови буду благовремено испуњени, јер је интерес
приватног партнера пре свега да што пре квалитетно изврши радове и омогући пуштање
у рад саобраћајница, јер тек тада приватни партнер стиче право на почетак наплате
накнаде за доступност;



изразито је низак ризик од штете настале због недовољног квалитета, јер извођач врши
изградњу и одржавање и јасна је граница одговорности; свако одступање од квалитета
касније зависи од извођача који одржава и начина одржавања и тешко је утврдити
линију разграничења одговорности;



јавни партнер ће почети да врши накнаду за доступност тек након пуштања у рад
одређених саобраћајница;



овај начин финансирања не представља кредитно задужење јавног партнера у складу
са позитивним правним нормама.
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Применом овог концепта код финансирања капиталних инвестиција у инфраструктуру држава
би искористила све позитивне ефекте који би се одразили на преусмеравање буџетских
трошкова на друге трошкове, смањење јавног дуга и на привреду кроз убрзање привредног
раста.
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22.

СТРУЧНИ ТИМ ЈАВНОГ ТЕЛА КОЈИ ЋЕ ПРАТИТИ ЦЕО ПРОЈЕКАТ И

ОБАВЉАТИ ФУНКЦИЈУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ КОЈА ВРШИ ОДАБИР
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА
На основу члана 26., 27. и 28. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.
гласник РС“ бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 8. Одлуке о спровођењу поступка јавно-приватног
партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и
одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина број 06-107-41/211 од 19.8.2021. године (”Сл. лист града Зрењанина” бр. 22/21) и члана 51. и 128. става 3.
Статута града Зрењанина (”Сл. лист града Зрењанина” бр. 17/20), Градско веће града
Зрењанина на седници одржаној дана 6.10.2021. године, донело је Решење о измени Решења
о именовању радне групе за припрему и спровођење Одлуке поступка јавно-приватног
партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и
одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина број 06-140-2/21III од 6.10.2021. године.
У Радну групу именују се:
1. За председника Радне групе: Милош Королија, Начелник Градске управе града
Зрењанина
2. За заменика председника Радне групе: Горан Краварушић, в.д. директора ”ЈП за
урбанизам” Зрењанин
3. За секретара Радне групе: Сања Марић, заменик начелника Одељења за људске ресурсе
и правне послове
4. За чланове Радне групе:
-

Стојанка Вучковић, помоћник градоначелника града Зрењанина

-

Милена Кирћански, запослена у Одсеку за изградњу града, у Одељењу за привреду

-

Едвард Беновић, дипл. правник

-

Мирко Петровић, шеф Одсека за саобраћај у Одељењу за урбанизам.
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23.

ПРИЛОЗИ

1. Одлука о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије
за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне
инфраструктуре на територији града Зрењанина број 06-107-41/21-1 од 19.8.2021.
године;
2. Решење о измени Решења о именовању радне групе за припрему и спровођење Одлуке
поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта
финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији
града Зрењанина број 06-140-2/21-III од 6.10.2021. године
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Ha ourony qraHa 32. a y Be3H ca qJraHoM 66. c'ras 3. 3axosa o loraluoj caMoyflpaBla
("Cryx6euu rrracur,rK PC", 6p. 129/07 v83ll4 - Ap.3aKoH,101116 - Ap.3aKoH u 47118), qnana 4.
TaqKa 7. no.qtaqrca 1., ulana 7. ctas 1. H .rraHa 12. 3axona o jaeuo-npuBarHoM flaprHepcrBy I4
rouqecnjaua ("Cnyx6eHr.r rrracHr,rK PC", 6p. 88/11, 15116 u 104116), qJIaHa 3. ta'{rca 10. 3arosa o
KoMyHirJrHrrM AeJrarHocuaua ("CryN6esu TJIacHI,IK PC", 6p. 88/11, 104116 n 95/18) u'ln.36. u
128. ffias 1. Crarym rpaAa 3pemauuua ("Cnyx6euil nlacr tpaAa 3percauuua", 6P. 17120 upeuuuhen rercr), Crynruruua rpa,4a 3penaHIaua, Ha ceAHI,IupI oApxaHoj .uana 19.08.2021,
roAr,rHe, .qouena je cne4ehy

oAnvKv

ObEBY TIO C TYTIKA JABHO.IIPI,IBATHOT IIAPTHEP C TBA EE3
EJIEMEHATA KOHIIECI{JE 3A PEAJIII3AIIIIJY TIPOJEKTA OIIHAHCrIPAEA
II3TPMBE II OAPXABABA JIOKAJIHE fTYTIIE IIII@PACTPYKTYPE
HA TEPITTOPI4JIT rPAAA 3PEBAT{UHA
O CTIP OB

rlnan

H fipeAnararre jaeHo-IlpuBarHor
trocryrrKy jaano-npuearHor naprHepcrBa, 6es eJleMeHara rcouqecuje,

OsoNr oAnyKoM ce

flaprHepcrBa

y

1.

ypefyjy

ycJroBH, Haqr4H, u3pa1a

(pr.rnancuparra r43rpaAlre pr oApxaBarsa JroKanHe rlyrHe uH$pacrpyKType Ha repl4TopIaja rpa4a

3perauuua (y .qarseu reKcry: JIIID.

Iif.nalg2.

y

cKJIaAy ca 3arosou o januo6p. 88/11, 15116 u 104116)
PC",
TJIacHVK

flocrynar peannsaqraje npojerra cnpoeo4uhe ce
rrpr,rBarHoM rraprHepcrBy H KoHrlecujava ("Clyx6enpl
(y aarseu reKcry: 3arou).

,

rl.nan 3.

fpag 3penalyt*, rao jaeuo reno, Ayxau je Aa

llpeglor upojerta

jannonpprBarHor flaprHepcrBav Aa HaKoH r,BpaAe r,IcrI,I AocraBI,I Ha carJlacHocr Kouucuju sa januo
il3palru

[puBaTHo IIapTHepcTBo.

rfraH 4.
HaAlexHu opraH sa o.qJrfrprBarse la AaBarse carJlacHocrl4 Ha npeAnor upojexta 4oHehe
y 3aroHou npe4nnlenoM poKy.

O.4nyrcy

rlrran 5.
fpa.u 3penauun Aouehe O4lyry o roKperarLy jaune Ha6aere sa us6op najnonomrujer
flpr.rBarHor naprHepa y cKJIaAy ca rocrynKou jacuo 4e{uuncauuu 3aroHou.

tfuas 6.
IlornilcusarLe yroBopa o'jaeuorr,r [pr,rBarHoM rlaprHepcrBy Moxe ce I,I3BpIuurI,I I'I Ha
ocHoBy oBe oAnyKe, tro [perxoAHo cnpoBeAeHoM nocrynKy y cMHcJIy 3axosa pI eBI{AeHTHparLa y
HaAJrexHoM Perzc'rpy.

2

Ihan

7.

Ora ogryra 6uhe ocHoB Aa rpa.q 3pemauuu Moxe ca HaAnexHrrM r{Hcrr,rryuujaua u
opraHI,IMa crrpoBoAHTH ueo nocrynar vB 3arona, Kao H 4a y cnojuM aKTr,rMa KoA HaAJrexHr.rx
unctutyquja Moxe ycKna1krrkl OcHrasa.mu aKT y npaBrly peaarasaqzje nomynxa JTIfI.
rl.ran 8.
O cnpoeolemy oBe o,qJryxe cTapahe ce paAHa rpy[a, oAHocHo crpyrrHu
o6pasyje fpa4cro nehe rpa4a 3pemauzHa.

rlnau 9.
Onnauhyje ce fpa4ouaqerHuK rpaAa 3perrauuua, 4a

y

rnu

xojy

r{Me ra 3a parryH tpa1a

3perranuua, npe,4y3Me cBe Heo[xoAHe pa.rybe paar,r pea"nusaquje npojerra r,r3 r{JraHa l. ose
oAJIyKe, y cKJIa,{y ca 3aKoHoM 14 rroA3aKoHcKr,rM flporytcvv.a rcojuua ce 6luxe ypebyje o6racr lrs
xojeje rpeAMer rpeAnoxeyor upojerm !r oBoM oAnyKoM.

I[ran

10.

Ha cse llrro oBoM oAJryKoM Hraje npequsno ge$uHncaHo, npuuemurahe ce 3aroH o
jauHo-npuuarHoM raprHepcrBy H KoHrlecujaua, 3axos o aoranuoj caMoyrpaBu, 3aroH o
KoMyHanHI,IM AenarHocrr,rMa,

3arou

o

jaunoj ceojnuu Kao

H noA3aKoHcKr,r aKT[r.

9nan 11.
Ora ogryra cryfla Ha cHary ocMor AaHa oA 4ana o6jaenbhBar$a y "Cryx6eHoM nucry
rpaAa 3persanrana".

PETIYEJIHKA CPEI4JA
AyTOHOMHA TTOKPAJHHA BOJBOro{r{A

TPAI3PEISAHT4H
CKYTIruTI4HA TPAAA
Epoj: 06-107-4ll2T-I
[aHa: 19.08.2021. ro.qraue

ffit'dffi

3PETbAHI4H

fPAAA
p Jarruh

ffr

,,u",$"t)

#w

lnln{t
U

trt

rI

l/l
i,/

r

Ha o*roay wr. 26, 27. s 78. 3axoxa o jaaNo - npfiBarnolr napruepcrBy E xoHuecxjarta
("C:ryx6eNH rxacHHX PC" 6p. 88i11, 151i6 u 1A4/16) qiraua 8. O.l,:yxe o cnpoaolierry
nocrynxa JaaHo - nprBaruor raprHepcrna 5e: e.lle:ueuara xourtecltje 3a peailn3aunjy
rrpojexra $nHaucupa*a, H3rpalrLe v o.rlpiriaBar$e iloKaJrHe nfrrie uirSpacrpyxrype na
repr.rropHjx rya.ra 3pen,auxua ("C;ry'x6exx rr.1cr rpada 3pemaHuHa" Spoj 22121) x q,r" 51. u
128. cras 3. Craryra rpa"{a 3peri,auNria ("Cryx6eNr,r Jrxcr rpara 3penaulrxa",6poj 17i74 nperNu:herlrerc'r), I patcxo nehe rpata 3perr,auuua Ha ce.,rHnrdx oepxaxoj .uaaa 06"10.2021"
ro.JnHe, loxe:ro je

P[,m],]IrE

O I{3I!'IEIII,I PEIIJEILA O I'{MEHOBAILy PAAHII fPynE 3A nPI{IIPEMy I{
cnpoBolErbE oAJyKE rlocTynKA JABHO - npr.{BATHOT nAPT}IEPCI'I}A
E Ii 3 EJE M E HATA KO r{UE C r,IJ E 3A P E AII,I3AIII,IJy IITOJEK"A
<DUI{AI{CHPAIbA, U:}|PA;(}I}E [I OAI XABA]LA JIOKAJ'I]IE IIyTHE
LlH$ PACT PYKTyPE HA TEPIITO PHJI{ rPAAA 3PE}bAHHHA

I. Y peruemy o r.rMerroBarby PagNe rpyre 3a rrpunpe\{y r{ cnpono}eme O::;tyxe
nocryilKa jarxo - npr{Bar}ror rjapr,'repcrBa 5e: e.lreMeHara xonuecuje 3a pea-tu:auujy
r-rpojexla $rHaacupau,a, H3rpaAlr,e 11 o,epxaBalla noxa,lHe Ir),THe un$pacrpltcrype Ha
repuropujx rpaila 3per*axrtxa 6poj 06-127-3121-i1l o:7. cenreu6pa 2021. roruHe. ca
u3Mer{or{ pemerrra 6poj 06-137-2/Zl-fil oa24. cenren6pa 2021. ro,rr'1He. raq(a II. rteita ce rt
I r"IaCH:

''II. Y Paruy rp),r-v lnreuyjy ce:
3a npegcegHrrxa Paese rpyue:
Mu"rour Kopo;ruja, 3aMeirax raqe.:rHHKa

fpucxe

ynpaBe rFa.a,a 3pemaulrna

3a lalresxxa npe"rcetnuxa Pa;1He rp),re:
lopau Kpaeapyrrnth, n.g. rxpeKTopa "Jll :a ypSaxu:ar,r" 3pem,axxtt

3a ccrpe'rapa Palne rpyre:
Carra Mapnh. 3a\relrilK rrSrIc.'IHHKa O:le,r,en a 3a .:b-yJcxc pgcl,pce II trpaBHe rrocJrone
3a .rraHone PaAne t'pyrrc:
- Crojauxa Byrxonuh, norrohxxx fpa,toraue.rHuxa rpa.{a 3petr,auuxa
- Kupharruis Ml.rrena. 3arroc.leua y Oacexy 3a [3rparrLy rpaila, y Ole;lemy :a
rrpHBpelly
- Epap.a, Seut;nnh, 3ai!rer{}{K HaqerHr{Ka Ole:rex,a 34. npilBpe.{y
- Mupxo llerpoauh, ure$ O,lcexa:a caodpahaj y O1e;;erby 3a yp6auu:av."

II.

l{ouonieil,e\{ oBor pex:en,a craB-r-ba ce Ba}I cHare Peniese o r.r3\reHx peruerta o
Hi\{eHoBar*y Paxue i'pyrre 3a rprrnpcMy x cnporolene Ol:ryxe nocryuKa jaruo - IIpHBarHor
naprxepclBa 5e: eileMeuara xolttlectrje 3a peaitt{3auajy npojexra tpauancnpaFla, rl3rpa.4*e I{
o;tpxaBarra rroxii-,rrre rryrxe xriQpacrpl'ffiype Ha 'reprrtopnjli rpa.1a 3pematturta 6poj
A6-137 -Zl?1 -l1I o:t 24. serrelt6pa 2A?1. rojurue.
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III. PEIIIEILE AOCTAB}ITtrI:
- I,luenonaurrM JII{qI{Ma H3 Taqxe I. osor peue}ba,
- Ogememy 3a Jb,vAcKe pecypce H npaBne IIociroBe,
- Apxnnir.

PENYEIII,fiTA CPEI4JA
AyTOHOMHA nOKPAJI4HA
rPAA 3PEILAHI{H
TPAACKO BEhE
Epoj: 06-14A-2121-Tll
fiaua: 06. i 0.2021. roAHI{e
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