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На основу члана 34. до 38. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС“, број 88/2011), члана 4, 6. и 9. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

број 88/2011), члана 40. Статута општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица", број 

6/2008,...3/11), члана 4. Одлуке о комуналним делатностима ("Службени гласник општине Жагубица", 

број 11/2013), Мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство при Влади Републике Србије број 

23/2014 од 10. септембра 2014. године и Одлуке Скупштине општине Жагубица о доношењу 

Концесионог акта за давање концесије ради обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта 

комуналног отпада са подручја општине Жагубица број I-01-020-919/14  од 24. 10. 2014. године, 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 24. 10. .2014. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ РАДИ ОБАВЉАЊА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ САКУПЉАЊА И ТРАНСПОРТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У 

НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА  
 

 

Члан1.  

Општина Жагубица објављује јавни конкурс за прикупљање понуда ради давања концесије за 

обављање комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада у насељима на територији 

општине Жагубица (у даљем тексту: Kомунална делатност). 

 

ПРАВО УЧЕШЋА 

Члан 2.  

Право учешћа на јавном конкурсу за давање концесије ради обављања Комуналне делатности има 

свако домаће и страно правно лице и предузетник ако испуњава следеће опште услове: 

1. да је регистровано за обављање одговарајуће делатности код надлежног органа и поседује 

одговарајуће дозволе за рад; 

2. да обавља Комуналну делатност у периоду не краћем од две године; 

3. да му у року од две године од објављивања јавног конкурса није изречена правоснажна судска 

или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавног конкурса; 

4. да је за текућу годину измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије; 

5. да остварени промет у пословној години која претходи години у којој се комунална делатност 

поверава не сме бити мањи од 120.000.000 динара; 

6. да има својину, дугорочно право коришћења или дугорочни закуп над санитарном депонијом 

изграђеном у потпуности према стандардима ЕУ или да има закључен дугорочни уговор о 

управљању санитарном депонијом изграђеном у потпуности према стандардима ЕУ. 

 

Члан 3. 

Као доказ о испуњености услова учесник јавног конкурса дужан је да достави уз понуду, у 

оригиналу или неовереној копији, следећу документацију: 

1. извод из регистра надлежног органа учесника јавног конкурса (АПР Републике Србије или 

надлежни регистар стране државе); 

2. оснивачки акт учесника јавног конкурса; 

3. потврду надлежног органа којом учесник јавног конкурса доказује да му није изречена мера 

забране обављања делатности; 

4. потврду надлежног пореског органа да је учесник јавног конкурса за текућу годину измирио 

доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине; 

5. потврду надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање одговарајуће 

делатности или релевантне дозволе надлежних органа; 

6. биланс стања за годину која претходи години у којој је расписан конкурс; 
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7. доказ о праву својине, дугорочном праву коришћења или дугорочном закупу санитарнe 

депоније изграђенe у потпуности према стандардима ЕУ или уговор о управљању санитарном 

депонијом са наведеним карактеристикама. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 

Члан 4. 

Учесник конкурса је у обавези да достави и:  

1. референтну листу пружања услуге у оквиру делатности која се поверава; 

2. план реализације обављања делатности која се поверава од дана закључења уговора, који 

обухвата:  

 предлог будуће организације сакуљања и одвожења комуналног отпада (тј. предлог плана и 

програма сакупљања и одвожења комуналног отпада) у насељима на територији општине 

Жагубица,  

 начин и организацију наплате; 

3. Изјаву понуђача о износу средстава који би инвестирао у обављање Комуналне делатности; 

4. Изјаву о формирању цена по категорији корисника; 

5. Модел уговора. 

Понуда мора бити јавна и недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписом 

овлашћеног лица. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ 

 

Члан 5. 

Елементи критеријума за оцену понуда учесника на јавном конкурсу биће дефинисани 

Конкурсном документацијом. 

 

ВРЕМЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 6. 

Период на који се даје концесија за обављање Комуналне делатности је 10 година, уз могућност 

продужења а у зависности од висине средстава које је понуђач спреман да уложи у обављање комуналне 

делатности.  

 

Члан 7. 

Понуђач је дужан да отпочне са обављањем делатности у року од 30 дана од дана закључења 

уговора о поверавању делатности. 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 8. 

Конкурсна документација се може преузети у року од 10 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у Службеном гласнику Републике Србије, на адреси: Трг ослобођења 1, 12320 Жагубица, 

канцеларија број 10. сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова. 

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети лично или ће им, на њихов захтев, бити 

достављена путем поште или мејлом. 

 

Све информације се могу добити на телефон 062/8098307 или путем е-поште 

jn.zagubica@gmail.com у времену од 7 до 15 часова, контакт особа је Жељко Илић.  

 

Члан 9. 

Понуде са документима наведеним у конкурсној документацији доставити у затвореној коверти 

на адресу: Општина Жагубица, Трг ослобођења 1, 12320 Жагубица, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ 

"Понуда за давање концесије ради обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта 

комуналног отпада у насељима на територији општине Жагубица“.  

На полеђини коверте читко написати назив и адресу понуђача, односно учесника конкурса, број 

телефона и име особе за контакт.  
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Учесник конкурса може доставити само једну понуду која мора у потпуности да испуњава 

услове прописане конкурсом. 

Понуде могу бити достављене поштом, лично на писарници Општинске управе општине 

Жагубица или непосредно Конкурсној комисији на дан отварања јавних понуда до 12 часова. 

Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања конкурса у Службеном гласнику 

Републике Србије. 

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана када истиче рок из става 5. овог члана са почетком 

у 13 часова у просторијама општине Жагубица, Трг ослобођења 1 у Жагубици. 

Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће разматрати и такве ће вратити понуђачу. 

Поступком отварања понуда руководи конкурсна комисија коју именује председник општине са 

циљевима и задацима. 

 

Члан 10. 

Општина Жагубица задржава право да одустане од избора уколико установи да ниједна понуда 

не одговара условима јавног конкурса или да одустане од избора из било ког другог разлога без 

образложења.  

Одлуку о избору најповољније понуде донеће Општинско веће општине Жагубица, на предлог 

Конкурсне комисије у року од 15 дана од дана отварања понуда. 

Са одабраним понуђачем биће закључен уговор о давању концесије ради обављања комуналне 

делатности, који ће у име општине Жагубица, потписати председник општине Жагубица, по 

прибављеној сагласности Скупштине општине Жагубица. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине 

Жагубица.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-921/14 

Ж а г у б и ц а 

 

          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                     Милена Пајић   

    

    На основу члана 46. став 1. тачка 8. и став 6. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' 

бр.129/07 и 34/10), члана 40. Статута општине Жагубица ('' Службени гласник“ општине Жагубица, 

бр.6/08,4/09 и 3/11) и члана 171. став 1. тачка 8. и став 6. Пословника о раду Скупштине општине 

Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 8/12), 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 24. 10. 2014. године,  донела је 

следећу 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДОБРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА  ЗБОГ СМРТИ 

 

 

Члан 1. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупштине општине Жагубица Илић Небојши  

из Рибара због смрти.  

 Мандат одборника из става 1. овог члана престаје даном смрти тј. 08. октобра 2014.године. 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 

Члан 3. 
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 Одлуку доставити:Општинском одбору Српске напредне странке  Жагубица,Општинској 

изборној комисији,Архиви Скупштине општине Жагубица и објавити на огласној табли Општинске 

управе општине Жагубица. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 915 / 14 – 01  

Ж а г у б и ц а 

       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

              Оливера Пауљескић        

 

 

 

     На основу члана 40. Статута општине Жагубица ('' Службени гласник“ општине Жагубица, бр.6/08 и 

4/09) и члана 171. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 8/12) 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 24. 10.  2014. године,  донела је 

следећу 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА  ЗБОГ ПОДНОШЕЊА ПИСМЕНЕ ОСТАВКЕ 

 

Члан 1. 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције заменика председника Скупштине општине Жагубица 

Оливери Пауљескић одборнику из Крепољина због подношења оставке на ову функцију.  

 Функција заменика  председника Скупштине општине Жагубица именованој  из става 1. овог 

члана престаје даном подношења оставке тј. са 24. 10. 2014.године. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

Члан 3. 

 Одлуку доставити:Оливери Пауљескић из Крепољина и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 920 / 14 – 01  

Ж а г у б и ц а 

                       П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                          Милена Пајић 

 

 

На основу члана 40. Статута општине Жагубица ('' Службени гласник“ општине Жагубица, 

бр.6/08 ,4/09 и 3/11) и члана 39.  став 1. и члана 41. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 8/12), 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 24. 10.  2014. године,  донела је 

следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА  ЗБОГ СМРТИ 

 

 

Члан 1. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције председника Скупштине општине Жагубица НЕБОЈШИ 

ИЛИЋУ бив. из Рибара због смрти  .  

 Функција председника Скупштине општине Жагубица именованом  из става 1. овог члана 

престала је даном смрти,тј. 08. 10. 2014.године. 
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Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 

Члан 3. 

 Решење доставити: Општинском одбору Српске напредне странке Жагубица и Архиви 

Скупштине општине Жагубица. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 917 / 14 – 01  

Ж а г у б и ц а 

           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

        Оливера Пауљескић  

 

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38 став 3.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

Гласник РС'', бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине 

Жагубица''. Бр.6/08), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 10. 2014.године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 1. 

 МИЛЕНА ПАЈИЋ ,одборник из Жагубице ,по занимању дипл. економиста, БИРА СЕ  за 

председника Скупштине општине Жагубица,на мандатни период до истека мандата овог сазива 

Скупштине општине 

 Именованој из става 1. oвог члана мандат  председника Скупштине општине Жагубица почиње 

да тече даном потврђивања тј. од 24. 10. 2014. године и траје  до престанка мандата Скупштине 

општине,осим уколико исти не престане пре истека времена у складу са Законом, Статутом општине и 

Пословником о раду Скупштине општине. 

 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у '' Службеном гласнику 

општине Жагубица'' 

 

Члан 3. 

Решење доставити; Именованом и Архиви Скупштине општине Жагубица'' 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

Број:020-918/2014-01 

24. 10. 2014.године 

Ж а г у б и ц а       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 48. став 1.,5. и 6. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 и 

34/10), члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 

3/11) и члана 8. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 8/12)  

Скупштина општине Жагубица, на својој  седници одржаној  дана 24. 10.  2014. године донела је 

следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Жагубица 

 

 

Члан 1. 
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ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Жагубица: 

 

ПЕРИЋ МИЛЕТУ из Сувог Дола са листе Српске напредне странке. 

 

 Мандат из става 1. овог члана почиње да тече даном потврђивања тј. од 24. 10. 2014. године и 

траје  до престанка мандата Скупштине општине,осим уколико исти не престане пре истека времена у 

складу са Законом,Статутом општине и Пословником о раду Скупштине општине. 

 

 

 

 Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 

 

Члан 3. 

 

 Одлуку доставити именованом,Општинском одбору Српске напредне странке и архиви 

Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 916/ 14 - 01 

Ж а г у б и ц а  

 

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

        Оливера Пауљескић            

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕСИОНИ АКТ 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ РАДИ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ САКУПЉАЊА 

И ТРАНСПОРТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
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ПРЕДЛАГАЧ ПРОЈЕКТА: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Жагубицa, јули 2014. године 

 

 

 

 

 

 

Садржај: 

 

 

 Појам ЈПП и концесије и законски прописи  који су коришћени при изради предлога 

Концесионог акта 

 

 Предмет предложеног ЈПП, назнака географског подручја на којем би се обављала 

делатност ЈПП и циљеви у оквиру јавних задатака које треба  остварити пројектом 

 

 Пословни план, укључујући услове ЈПП, процену трошкова и анализу добијене вредности у 

односу на уложена средства, спецификације о финансијској прихватљивости ЈПП за јавно 

тело, спецификације у погледу финансирања пројекта и расположивости средстава, 

планирану расподелу ризика 

 

 Разлози за давање концесије 

 

 Услови, захтеви и начин обезбеђења инфраструктуре и услуге корисницима од стране 

приватног партнера 

 

 Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку 

мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора концесионара и 

преговарања, критеријуми за избор приватног партнера  

 

 Врсте и износе средстава обезбеђења које треба да обезбеде партнери у пројекту 

 

 Цена комуналне услуге, сакупљања, транспорта и одлагања отпада и систем наплате 

 

 Рок трајања концесије – образложење предложеног рока 

 

 Зхтеви у области заштите животне средине, у погледу услова рада, безбедности и заштите 

здраваља и сигурност запослених које ангажује приватни партнер 

 

 Модел јавног уговора о поверавању комуналне делатности 

 

 Планирана динамика развоја пројекта, од поступка доделе све до почетка пружања услуге 

 

 

 

 

 

На основу  члана 29. став 2. тачка 3. и став 5. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (,,Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 40. и 67. Статута општине Жагубица 

(,,Службени гласник општине Жагубица“, број 6/08,4/09 и 3/11), Пословника Општинског већа општине 

Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број 7/2012),    
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Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана  24. 10. 2014. године, усвојила је: 

 

 

Предлог концесионог акта 

за давање концесије ради обављања комуналне делатности – сакупљање и транспорт  комуналног 

отпада са подручја  општине Жагубица 

 

1.Појам ЈПП и концесије и примена законских прописа 
 

Чланом 10. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС«, број 

88/2011) дефинисано је да је концесија уговорно јавно-приватно партнерство (у даљем тексту: ЈПП) са 

елементима концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног 

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

делатности од општег интереса, које надлежно јавно тело уступа домаћем или страном лицу, на 

одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране 

приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално 

коришћење предмета концесије. 

 

 Законски прописи који се примењују при изради концесионог аката су: 

 

 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама 

 Закон о комуналним делатностима 

 Закон о локалној самоуправи 

 Закон о јавним набавкама 

 Закон о управљању отпадом 

 Закон о заштити животне средине 

 Одлука о комуналним делатностима  

 Општи акти локалне самоуправе 

 

 

2.Предмет предложеног јавно-приватног партнерства и концесије, назнака 

географског подручја на којем би се обављала делатност ЈПП и циљеви у оквиру јавних задатака 

које треба остварити пројектом 

 

Предмет предложеног јавно-приватног партнерства и концесије је услуга сакупљања и 

транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица 

Организација обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта  комуналног отпада је  

у надлежности Општине Жагубица, што је дефинисано одредбама Закона о  локалној самоуправи  

(«Службени гласник РС», број 129/2007), Закона о комуналним делатностима («Службени гласник РС», 

број 88/11), Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 72/2009 

и 43/2011), те за наведено подручје општина Жагубица предлаже поверавање вршења предметне 

делатности кроз креирање јавно-приватног партнерства. 

 

Географско подручје на којем би се обављала делатност јавно-приватног партнерства и 

концесије је подручје општине Жагубица. 
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 Просторним планом општине Жагубица обухваћено је читаво подручје истоимене општине. 

 Подручје општине Жагубица налази се у Источној Србији и припада Браничевском управном 

округу. 

 У административном смислу, општина Жагубица се граничи са општинама: Кучево насеверу, 

Мајданпек на североистоку, Бор на истоку и југоистоку, општином Деспотовац на југу и на северозападу 

са општином Петровац. 

 Планско подручје обухвата атаре 19 катастарских општина. 

 

 Територија општине Жагубица заузима површину од 760 км², на којој у 18 насеља, према 

попису из 2011. године, живи 12.484 становника. Највећи број становништва општине Жагубица  живи у 

сеоским насељима. 

 

Економску ситуацију на подручју Општине Жагубица, карактеришу сектори пољопривредне 

производње (сточарство и ратарство), прерађивачке индустрије (погони за прераду дрвета, експлоатација 

и прерада више врста камена, експлоатација мрког угља...), трговине, угоститељства и туризма. 

Пољопривреда је најважнија привредна грана Општине.  

 

 Општина Жагубица има неповољан саобраћајно-географски положај што негативно утиче на 

њен развој.  

Кроз територију општине простиру се следећи регионални путни правци: 

1. Државни пут II-А реда број 161  

- Путни правац Брестовац (Бор)-Жагубица-Петровац на Млави-Мало Црниће-Салаковац-

Братинац (Пожаревац); 

- Дужина пута на територији општине Жагубица је 49,50 км. 

2. Државни пут II-А реда број 164 

-Путни правац Жагубица-Лазница-Јасиково-Дебели Луг-Мајданпек-Доњи Милановац; 

- Дужина пута на територији општине Жагубица је 19,50 км. 

      3.  Државни пут II-А реда број 186 

           - Путни правац Крепољин (Жагубица)-Водна-Двориште-Деспотовац-               

              Вирине-Ћуприја; 

- Дужина пута на територији општине Жагубица је 17,50 км. 

 

 Дужина локалних путева на територији општине Жагубица са савременим коловозом (асвалт) је 

48 км. 

 Дужина општинских некатегорисаних јавних путева у општини Жагубица је 65,50 км. 

 

 Број запосленог становништва – 1536. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Serbia_%C5%BDagubica.png
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 Број основних школа и ученика - 3 основне школе са укупно 828 ученика. 

 Број средњих школа – 1 средња школа са 266 ученика. 

 Демографија: 

- Укупан број становника – 12484. 

- Старосне групе становништва (0-19 година – 2238 (17,93%), 20-39 година – 2479 (19,86%), 

40-59 година – 3425 (27,43%), 60-79 година – 3712 (29,73%), 80 и више година – 630 

(5,05%)). 

- Активност  становништва (Активно становништво – 6149, Лица са личним приходима – 

3233, Издржавана лица – 3102). 

- Запосленост становништва (Запослених – 1536, Незапослених – 477). 

- Квалификациона структура незапослених (Неквалификовани радници – 148, 

Полуквалификовани радници – 22, Квалификовани радници – 140, Средња стручна спрема – 

135, Висококвалификовани радници – 3, Виша стручна спрема – 11, Висока стручна спрема 

– 18).  

- Полна структура незапослених (Жене – 223 и Мушкарци -254). 

- Број насеља – 18. 

 

Правна лица – предузећа  -   општине Жагубица: 

 

- Рудник мрког угља „Јасеновац“ Крепољин (експлоатација угља), 

- „Мермер“ ад Жагубица (експлоатација и прерада камена), 

- „Матпродукт“ доо Винча-Топола Погон у Жагубици (експлоатација и прерада камена), 

- „Сатурн“ доо Жагубица (експлоатација дрвета и резање грађе, транспорт, трговина и 

угоститељство), 

- „Врело“ доо Жагубица (туризам и угоститељство), 

- „Глиша“ доо Жагубица (трговина грађевинским материјалом на мало и велико, извођење 

грађевинских радова), 

-   „Судех“ доо Суви До (транспорт и извођење грађевинских радова), 

- ЗЗ „Лазница“ Лазница (послови пољопривреде, експлоатација и прерада дрвета, трговина), 

- „Махер“ доо Милатовац (пољопривредне апотеке, откуп и трговина пољопривредним 

производима, трговина грађевинским материјалом), 

- „МЗ Хомољка“ Млекара Изварица (откуп и прерада млека), 

- „Дарком“ Жагубица (аутобуски превоз путника), 

- „Нацило“ доо Вуковац (експлоатација шума, грађевински радови, транспорт), 

- СТР „Кића“ Жагубица (трговина на мало), 

- СР „Дуга“ Жагубица (трговина на мало и угоститељство), 

- СТР „Тања“ Милатовац (трговина на мало), 

- „Милдрах“ доо Крепољин (производња и угоститељство), 

- „Павловић – СЈ“ доо Крепољин (завршни грађевински радови и услуге). 

 

Запосленост и радна активност становништва на територији општине Жагубица 

 

1. број запослених – 1536.        

2. број пољопривредника којима је пољопривреда једина делатност – 5679.  

3. број незапослених – 477. 

4. Укупан број пензионера (податак РФПИО од 31.12.2013.) – 3584.    

5. број пензионера (из радног односа и занатлије) – 1959. 

6. број пољопривредних пензионера – 1625.  

7. број малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) – 280.  

   

 

Број запослених у јавном сектору на подручју Општине Жагубица је следећи:  

Редни 

број 

Област Број запослених  

% од укупног броја 

запослених 

1. Државна управа и обавезно социјално 79 5,14% 



27. октобар 2014.                                      Број     10    

 

13 

 

осигурање 

2. Образовање 167 10,87% 

3. Здравствена и социјална заштита 146 9,51% 

 Укупно: 392 25,52% 

 

3.Пословни план, укључујући услове ЈПП, процену трошкова и анализу добијене вредности у 

односу на уложена средства, спецификације о финансијској прихватљивости ЈПП за јавно тело, 

спецификације у погледу финансирања пројекта и расположивости средстава, планирану 

расподелу ризика 

 

  У складу са стратешким циљевима општине Жагубица, као и са националним циљевима у домену 

управљања отпадом неопходно је свеобухватно покрити територију општине организованом услугом 

сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада. 

 

  Општина Жагубица је својим стратешким развојем предвидела развој локалне економије у правцу 

подршке пољопривреди, индустрији заснованој на природним ресурсима али и туристичке понуде. 

Поред овога општина Жагубица је посвећена циљевима побољшања и унапређења стандарда живота 

својих грађана у свим доменима укључујући и доступност комуналних услуга. 

 

Предлог пројекта (преглед) 

 

  Сврха пројекта је унификација и стандардизација услуге сакупљања комуналног отпада, као и 

пружање јавне услуге свим становницима општине. Поред овога пројекат садржи и елементе подизања 

свести грађана о управљању комуналним отпадом, заштити  животне  средине, као и примарној 

селекцији и рециклажи. Пројекат обухвата процес управљања комуналним трошковима, све његове 

трошкове и приходе. 

 

Ограничења пројекта 

 

  Пројекат је ограничен на територију општине како географски, тако и по броју прималаца услуге 

(4527 домаћинстава по попису из 2011. године). Такође пројекат је ограничен временским периодом на 

10 година. 

 

 

Параметри пројекта за финализацију овог пројекта неопходно је: 

 

- Покрити услугом 4527 домаћинстава, јавне, индустријске и остале комерцијалне објекте, 

- Обезбедити довољно специјализованих возила камиона смећара, 

- Обезбедити довољан број посуда за домаћинства потребних за вршење услуге, 

- Обезбедити и опремити двориште за сакупљање и рециклажу отпада, 

- Обезбедити и опремити административно одељење и одељење подршке клијентима, 

- Обезбедити паркинг и сервис за возила, 

- Обезбедити простор за лагер опреме, 

- Обезбедити континуално побољшање услуге и подизање свести грађана, 

- Обезбедити опрему за примарну селекцију, 

-Обезбедити  довољан број радника за несметано вршење услуге. 

 

Попис услуга који пројекат треба да обухвати су: 

 

- Организација и план сакупљања по месним заједницама, 

- Подела посуда домаћинствима (реверс), 

- Организација оперативног сектора на сакупљању и транспорту, 

- Сакупљање и одвожење комуналног отпада од клијената корисника услуге, 

- Организовано пружање услуге комерцијалним и индустријским клијентима у складу са њиховим 

потребама, 

- Превоз и квантификација превеженог отпада (вагање и израда мерног листа), 

- Опремање дворишта за сакупљање – рециклажног дворишта, 

-Организација и имплементација примарне селекције отпада, 

- Квантификација селектованог отпада и третман, 
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- Организација и вођење транспарентне, уредне и детаљне евиденције пружених услуга, као и корисника 

обухваћених услугом, 

- Израда месечних рачуна за пружену услугу, 

- Дистрибуција израђених рачуна, 

- Наплата месечних задужења, 

- Организација одељења подршке клијентима корисницима услуге као и континуално отклањање свих 

уочених недостатака, 

- ИТ и комуникациона подршка, техничка и технолошка подршка, 

- Сервис и одржавање. 

 

  Претпоставке пројекта су да ће вршење услуге бити у континуитету, према унапред утврђеном и 

договореном плану у трајању уговорног периода максимално 10 година, да ће у року од 3 месеца од 

почетка пројекта бити обухваћена сва домаћинства која су предмет пројекта. 

 Пројекат нема изузетака. 

 

Пословни план 

 

  Обзиром на стратешку опредељеност општине да свим грађанима са територије општине 

омогуће квалитетно вршење услуга од јавног значаја општина је одлучна да услугу обезбеди путем 

сопствене инвестиције или креирањем ЈПП. 

 

  У било ком случају услуга ће се вршити у континуитету специјализованим возилима за 

сакупљање и одвожење комуналног отпада из посуда које су претходно (на реверс) подељене 

домаћинствима. За ову услугу неопходно је извршити инвестицију у возила за сакупљање, посуде за 

сакупљање, најам и опремање дворишта за сакупљање, опрему за примарну селекцију и третман, опрему 

за административни центар, сервис и одржавање, као и подршку клијентима. Поред овога неопходно је 

узети у обзир и све зависне и независне трошкове  везане за пружање услуге као што су: гориво, мазиво, 

потрошни материјали, ИТ и  комуникациона опрема, директни извршиоци (зараде), најам и опрему за 

административни центар. Сви трошкови капиталних инвестиција биће финансирани кроз ЈПП из извора 

приватног партнера. 

 

  Након успостављања орагнизованог сакупљања и одвожења комуналног отпада у складу са 

пројектом успоставиће се систем месечног фактурисања услуга у складу са бројем услужених 

домаћинстава и то тако да инвестиција са свим припадајућим трошковима буде оправдана и послује 

позитивно у складу са тржишним законима. 

 

1. Капитални трошкови 

  

Основни капитални трошкови 

Назив трошка НСВ (РСД) 

-Специјално возило....................................................................................15.000.000,00 РСД  

-Посуде за сакупљање 120л и/или 240л, посуде 1100л  

и посуде 5м³ и/или 7 м³............................................................................12.400.000,00 РСД 

-Опремање Административног центра и центра за подршку клијентима.. 250.000,00 РСД 

-Опремање сакупљачког дворишта...............................................................400.000,00 РСД 

Укупно капитални трошкови:................................................................28.050.000,00 РСД  

  Процена ризика – у складу са истраживањем основнии ризици при капиталној инвестицији 

у случају овог пројекта су: 

 

- Ризик крађе 

- Ризик пожара 

- Ризик оштећења 

- Ризик квара 

 

  Наведени ризици се могу контролисати у одређеној мери уплатама премија каско осигурања као и 

превентивним мерама одржавања. 

 

  За капиталне инвестиције у возила, административни центар и центар за подршку клијената, као и 

сакупљачко двориште ризике је могуће  контролисати и свести на минимум, док су ризици трошкова 
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опреме посуда за сакупљање мање подложни контроли и одржавању те се  морају урачунати у општи 

ризик пословања. 

 

  Укупни ризик капиталног трошка је на нивоу 35,37% у односу на укупни капитални трошак. 

  Ови ризици се према уговору и матрици ризика дислоцирају на приватног партнера у ЈПП. 

 

Ркт = нПКт   х  100 

ПКт 

 

Ркт-Ризик капиталног трошка 

нПКт-не Покривени Капитални трошак 

ПКт-Покривени Капитални трошак 

               

 Трошкови – нема трошкова повезаних са својином. 

 Резидуална вредност – нема резидуалне вредности, сва основна средства предвиђена kапиталним 

трошковима се отписују у периоду трајања пројекта 

 Остали капитални приливи – нема осталих прилива 

 Износи (цене) – ефекти инфлације не постоје приликом набавке у текућој години. 

  

 Кратак преглед капиталних трошкова 

 

Назив трошка НСВ (РСД)  

Основни капитални трошкови 28.050.000,00 

Ризици 35,37% 9.920.000,00 

Укупно: 37.970.000,00 

 

2. Оперативни трошкови 

 

 Кључне претпоставке и кратак преглед оперативних трошкова који су добијени 

истраживањем и анализом тржишта. 

 

Трошак НСВ (РСД) 

Трошкови радника бруто 33.000.000,00 

 Трошкови закупа балагајне 3.000.000,00 

 Трошкови закупа сакупљачког дворишта 6.000.000,00 

Трошкови одржавања камиона 3.600.000,00 

 Трошкови поправке посуда 3.600.000,00 

 Трошкови горива 16.800.000,00 

Административни трошкови 30.445.800,00 

Трошкови менаџмента 19.374.600,00 

Укупно: 115.820.400,00 

 

 Трошкови услуга односно оперативни трошкови су добијени истраживањем тржишта и 

провером и коришћењем доступних података.  

 У обзир су узете бруто зараде на тржишту рада, реални трошкови закупа пословних простора у 

оквиру општине. 

 Трошкови одржавања и поправке су преузети из искуствене документације као и из доступних 

извора из бранше.  

 Остали административни трошкови и трошкови манаџмента су добијени истраживањем 

тржишта, а приказани су у односу на вредности по једном уговору за услугу. 

 Сви оперативни трошкови се према матрици дислоцирају на приватног партнера. 

 Планиране замене: током животног века пројекта нису планиране замене. Животни век 

материјала и опреме је у складу са животним веком пројекта. 

У току трајања пројекта се очекује побољшање услуге. Начин и организација рада ће довести до 

подизања свести грађана према очувању животне средине. Пројектом ће се повећати квалитет јавних 
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услуга и повисити стандард грађана у складу са захтевима. Услуга ће бити свеобухватна и приступ 

услузи ће бити омогућен свим грађанима општине.  

 Све оперативне трошкове и ризике према матрици треба пребацити на приватног партнера. 

  Приходи су планирани у оквиру трајања пројекта и то путем наплате услуге од грађана кроз 

месечно фактурисање. 

 

  Дисконтовани токови новца и анализа осетљивости 

  У пројекту је коришћена дисконтна стопа 5,5% препоручена од Комисије за јавно приватно 

партнерство. У пројекту је коришћена препоручена стопа инфлације 4% за сваку наредну годину, а у 

складу са препоруком пословних банака у Србији. 

 

Сажетак дисконтованих токова новца 

Tрошак НСВ (РСД)  

Основни капитални трошкови 28.050.000,00 

Ризици капиталних трошкова 35,37% 9.920.000,00 

Укупно капитални трошкови (I): 37.970.000,00 

Трошкови зараде радника бруто 33.000.000,00 

Трошкови закупа благајне 3.000.000,00 

Тошкови закупа сакупљачког дворишта 6.000.000,00 

Трошкови одржавања камиона 3.600.000,00 

Трошкови поправке посуда 3.600.000,00 

Трошкови готива 16.800.000,00 

Административни трошкови 30.445.800,00 

Трошкови менаџмента 19.374.600,00 

Ризици оперативних трошкова 23.234.813,00 

Укупно оперативни трошкови  

Укључујући и утицај инфлације (II): 
139.055.213,00 

Укупно приходи укључујући утицај инфлације (III): 225.234.147,01 

Укупно (III – II - I) укључујући дискотну стопу: 26.249.324,14 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица расподеле  ризика у случају  ЈПП 

Услуга од јавног значаја  

Расподела ризика  

Јавни 

партнер  

Приватни 

партнер  

Подељени 

ризици  

Пројектовање        

Усклађеност са наменом      X 

Рокови за припрему документације  X     

Застоји иницирани од ЈП  X     

Застоји иницирани од ПП    X   

Ризик неодобрених решења    X   
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Промена опште законске регулативе      X 

Извођење        

Управљање пројектом    X   

Финансирање пројекта    X   

Прекорачење трошкова    X   

Прекорачење рокова    X   

Ризици капиталних трошкова    X   

Ризици оперативних трошкова    X   

Виша сила      X 
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Капитални трошкови  

 
Ком  Вредност РСД  

Камион смећар  1 15.000.000,00 

Посуде 120 л и/или 240л 3.000 7.500.000,00 

Посуде 1100 л  150 4.500.000,00 

Посуде 5м³ и/или 7 м³  4 400.000,00 

Опремање благајне  1 250.000,00 

Опремање сакупљачког дворишта  1 400.000,00 

Ризик капиталних трошкова  35,37% 9.920.000,00 

Укупно: 
 

37.970.000,00 

 

Оперативни трошкови (на месечном нивоу) 

  
Број Вредност РСД  

 
Трошкови зарада радника бруто  5 55.000,00 

 
Трошкови закупа благајне  1 25.000,00 

 
Трошкови закупа сакупљачког дворишта  1 50.000,00 

 
Трошкови одржавања камиона  1 30.000,00 

 
Трошкови поправке посуда  1 30.000,00 

 
Трошкови горива  1 140.000,00 

 
Административни трошкови  4.527 55,00 

 
Трошкови менаџмента  4.527 35,00 

 

Напомена: за утрошак горива калкулација је прављена на следећи начин  

Мп=Потл х Гкм х Црсд 

        100 

Мп-месечна потрошња 

Потл-просечна потрошња возила на 100км у оквиру параметара 

Гкм-гажених километара месечно у складу са планираним  рутама  

Црсд-цена литре горива у рсд у тренутку израде калкулације 

 

 

 

 

Број домаћинстава (корисника)  4.527 

Цена услуге сакупљања по кориснику (рачуну)  309,00 / домаћинство 

Јавне установе 15,00 / м2 

Предузећа, привредници и предузетници 20,00 / м2 

Проценат наплате услуге  80% 
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inflacija 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

diskontna stopa 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

diskontni faktor 0,947867299 0,898452416 0,851613664 0,807216743 0,765134354 0,725245833 0,687436809 0,651598871 0,617629261 0,585430579

opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kapitalni troskovi 37.970.000,00       -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Operativni prihodi 18.759.964,80       19.510.363,39       20.290.777,93       21.102.409,04       21.946.505,41       22.824.365,62       23.737.340,25       24.686.833,86       25.674.307,21       26.701.279,50       

Operativni troskovi 11.582.040,00       12.045.321,60       12.527.134,46       13.028.219,84       13.549.348,64       14.091.322,58       14.654.975,48       15.241.174,50       15.850.821,48       16.484.854,34       

Razlika (dobit) (30.792.075,20)     7.465.041,79         7.763.643,46         8.074.189,20         8.397.156,77         8.733.043,04         9.082.364,76         9.445.659,35         9.823.485,73         10.216.425,16       

NSV po periodima (30.792.075,20)     6.706.984,83         6.611.624,86         6.517.620,71         6.424.953,12         6.333.603,08         6.243.551,85         6.154.780,97         6.067.272,23         5.981.007,70         

NSV TOTAL pre poreza na dobit 26.249.324,14        
 

 

Након завршеног периода вршења услуге у трајању од 10 година НСВ ТОТАЛ пре пореза на добит је на нивоу 15% у односу на РОИ и ОП трошкове пројекта: 

НСВ % =   НСВТппд   х  100 

             Кт+Σ(От1-10) 

 

НСВ% - Нето садашња вредност у процентима 

НСВТппд-Нето садашња вредност пре пореза на добит 

Кт-капитални трошкови 

Σ(От1-10)-Кумулатив оперативних трошкова у периоду извршења услуге 

 

 

Закључак: 
Према свим доступним подацима и калкулацијама предлажемо да се пројекат изведе у облику Јавно-Приватног Партнерства. 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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3. Разлози за поверавање комуналне делатности приватном партнеру и давање концесије 
 

Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у законској обавези 

општине Жагубица да обезбеди организацију сакупљања и одлагања комуналног отпада на територији 

општине, а што је дефинисано: 

 

 чланом 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07) је дефинисано 

да општине преко својих органа у складу са Уставом и Законом уређују и обезбеђују обављање  

и развој  комуналне делатности – одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање 

депонија; 

 

 чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано 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, као и да су комуналне делатности, 

делатности од општег интереса и да је као комунална делатност, између осталог, дефинисана и 

делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене; 

 

 чланом 4 став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је 

дефинисано да јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, 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; 

 

 чланом 4, став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је 

дефинисано 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: 

 

 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; 

 

 развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређивање 

организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга; 

 

 сагласност са начелима одрживог развоја; 

 

 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; 

 

 конкуренцију у обављању делатности. 

 

 чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) којим је 

дефинисано да се поверавање обављања комуналне делатности врши на основу одлуке 

скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о 

поверавању, осим када се оснива јавно предузеће, као и да се на поступак поверавања обављања 

комуналне делатности, када вршилац добија право да финансирање обављања комуналне 

делатности обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника услуга, 

примењују одредбе закона којим се уређују концесије; 

 

 чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано да 

уколико је одлуком о начину обављања комуналне делатности предвиђено да ће комуналну 

делатност обављати јавно предузеће, црква или верска заједница, не постоји обавеза 

спровођења поступка предвиђеног законом којим се уређују концесије, већ се вршилац 

комуналне делатности може одредити у одлуци о начину обављања комуналне делатности; 
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 Организација обављања сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада из насеља 

општине Жагубица треба да допринесе решавању два важна и актуелна проблема у насељима 

општине Жагубица, која се лако могу уочити: поступање са отпадом је неефикасно и еколошки 

неприхватљиво и рурална (сеоска) подручја на територији општине Жагубица нису обухваћена 

организованим сакупљањем отпада. Као последица таквог стања у готово свим селима постоје 

локална сметлишта, често смештена на најнеприхватљивијим локацијама, које не испуњавају ни 

минималне мере заштите, а које треба хитно санирати и рекултивисати.  

 

 Општина Жагубица нема санитарну депонију за одлагање отапада направљену према 

прописаним стандардима. 

 

 На територији општине има 18  насеља у којима треба да се обавља комунална делатност, 

односно да се организовано сакупља комунални отпад  и то су: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор података: Статистички подаци по попису из 2011. године  

Са лицима у иностранству (2766) укупан број становника је 15.250. 

 

 Да би општина Жагубица преко постојећег ЈКП-а „Белосавац“ Жагубица моглa да организује 

комуналну делатност сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица, 

поред чињенице да општина нема санитарну депонију,  потребно је обезбедити:  

 

* Возила адекватне намене и запремине; 

* Контејнере запремине  1,1 м3; 

* Контејнере запремине 5м³ и/или 7м³; 

* Канте запремине 120 и/или 240 литара; 

 Број оптимално потребних возила и адекватних контејнера и канти одређује се према 

тахничким особинама возила и посуда за сакупљање отпада с једне стране и броја домаћинстава/чланова 

домаћиснтава у насељима, с друге стране, а према следећим параметрима: 

 

Р.бр. 

 

Насеље 

 

Број становника 

Број домаћинстава 

 

1. Жагубица 2584 1014 

2. Лазница 1721 607 

3. Селиште 355 124 

4. Суви До 1170 371 

5. Милатовац 660 239 

6. Вуковац 389 142 

7. Јошаница 542 162 

8. Изварица 310 94 

9. Рибаре  365 141 

10. Осаница 1044 333 

11. Крепољин 1496 609 

12. Сиге 486 211 

13. Милановац 359 141 

14. Крупаја 535 176 

15. Близнак 278 91 

16. Медвеђица 33 10 

17. Брезница 149 61 

18. Липе 8 1 

 УКУПНО: 12484 4527 
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 једно возило запремине 15 м3 може да прими отпад прикупљен у 40 контејенра од 1,1 м3; 

 једно возило запремине 15 м3 може да прими отпад прикупљен у 250 канти запремине  80 

литара, или у 165 канти запремине 120 литара, или у 85 канти запремине 240 литара; 

 контејенр запремине 1,1 м3 је довољан да 12 домаћинстава са три члана,  да седам дана одлажу 

отпад; 

 

 ЈКП „Белосавац“ Жагубица не поседује техничко-кадровски капацитет за обављање комуналне 

делатности сакупљања  и одвожења отпада из насеља. 

 

 Наиме, ЈКП „Белосавац“ Жагубица  не поседује комунална возила – смећаре за сакупљање 

отпада, адекватне контејнере и посуде и запослене износаче смећа. Због Закона о забрани запошљавања 

лица у јавним предузећима, ЈКП не може ни да запосли већи број радника.  

 

 5.Обавезне и минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник 

у поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у постуку  избора концесионара 

и преговарања, критеријуми за избор приватног партнера 

 

 Обавезан услов за учешће приватног партнера у постуку 

 

 Обавезан услов за учешће приватног партнера у поступку је поседовање у власништву 

санитарне депоније за одлагање отпада  изграђене у складу са одобреном пројектном документацијом и 

у складу са стандардима ЕУ за изградњу санитарних депонија,  односно поседовање уговора о 

дугорочном закупу/коришћењу санитарне депоније за одлагање комуналног отпада. 

 

 Приватни партнер има задатак, да обезбеди услове и успостави механизме да се дивље депоније 

не стварају на територији општине Жагубица. 

За испуњеност обавезног услова за учешће у поступку, приватни партнер подноси доказ о  власништву 

или уговор о дугорчном закупу над санитарном депонијом, односно уговор о дугорочном закупу и 

коришћењу санитарне депоније. 

 

 Приватни партнер је у обавези да гарантује да ће сакупљени отпад бити отпремљен и одложен 

на санитарну депонију и подноси елаборат у коме су садржани следећи подаци: 

 

 А) Опис локације 

Опис локације на којој се налази  депонија  на основу којих се може утврдити : 

 тачно место налажења депоније – локација, 

 просторно – положајне карактеристике локације, 

 удаљеност  зона становања, 

 положај и удаљеност важнијих саобраћајница, 

 постојање и удаљеност извора воде и водотокова (река). 

 

 Б) Опис опремања постројења, ради спречавања и контроле загађења животне средине 

Опис техничких карктеристика места за одлагање отпада - санитарне депоније: 

 да је депонија изграђена у вештачком басену који је опремљен технологијом у складу са 

одобреном пројектном документацијом, дозволама и техничким одобрењима. 

 да постоје методе изолације између депоније и земљишта и заштита земљишта од негативних 

утицаја депонованог отпада као и у чему се састоји таква метода и шта таква метода треба да 

обезбеди: 

 

 В) Опис објеката који се налазе на локацији 

 Опис објеката  и комплетне ифраструктуре локације, што треба да буде гаранција о капацитету 

приватног партнера да квалитетно врши у слугу у уговореном периоду. 

 

 Г) Правила рада на депонији 

 Правила рада на депонији морају  бити у складу са Законом о управљању отпадом ( „Сл. 

Гласник РС“ бр. 39/2009), која су обавезна за запослене и сва физичка и правна лица која се баве 

обављањем ове делатности. 

 

 Д)  Процедуре за контролу и пријем отпада 

Прецизно прописана процедура која омогућава контролу пријема отпада а којом су дефинисани: 
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1.Документација квалитета отпада; 

-извештај о испитивању отпада, 

-извештај о утврђивању карактеристика отпада, 

-уверење о утврђивању карактера отпада, 

-докуменат о кретању отпада. 

 

2. Прописана процедура о руковању отпадом након преузимања; 

3. Прописане обавезе добављача отпада; 

4. Прописана правила транспорта отпада; 

5. Прописана правила за пријем и одлагање отпада; 

6. Контрола загађења, мониторинг и извештавање; 

7. Извештавање надлежних органа. 

 

 По извршеном избору приватног партнера, пре доношења одлуке, комисија именована од 

стране општине, коју чине три члана, би извршила  непосредан увид на санитарној депонији. 

 

Врста поступка и критеријуми за избор приватног партнера 

 

 Избор приватног партнера извршио би се у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и 

концесијама у отвореном поступку јавне набавке у коме би се бодовали следећи критеријуми: 

 

 рефертна листа приватног партнера, 

 техничка опремљеност, 

 понуђена цена за услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада са територије општине 

Жагубица, коју би крајњи корисници услуга (физичка лица, правна лица и јавне установе) 

плаћали приватном партнеру, односно концесионару и 

 висина концесионе накнаде. 

 

 Уколико се деси да концесионару, не буду исплаћене пружене услуге, од стране крајњих 

корисника услуга, ризик пада на концесионара.  

 

6. Врсте и износ средстава обезбеђења које треба да обезбеде партнери у поступку 

  

Приватни партнер у поступку треба да обезбеди два средства обезбеђења: 

1. Средство  обезбеђења за озбиљност понуде – банкарска гаранција која гласи на износ од 

500.000,00 РСД, која се враћа након закључивања јавног уговора. 

 

2. Средство обезбеђења за добро извршење посла - 2 (две) оверене и потписане бланко менице са 

клаузулом „без протеста, без трошкова“ која гласи на износ у висини од 10% од вредности 

посла обрачунате на годишњем нивоу, регистроване у НБС  и поптисана и оверена менична 

овлашћења. 

 

7. Цена услуге и начин наплате 

 

 Приватни партнер би формирао цену према тржишним критеријумима при чему разликујемо 

две групе корисника: 

 

- Корисници  услуге сакупљања и транспорта отпада: 

 

 Физичка лица – становништво, по преузетој канти за сакупљање отпада у домаћинству, 

 Правна лица и привредни субјекти, по м2 пословног простора, 

 Јавне установе по м² пословног простора. 

 

 Систем наплате за извршену комуналну услугу је јединствен за све кориснике услуга који 

плаћају,  претходно утврђену и одобрену цену, на основу достављеног рачуна за извршену услугу у 

претходном месецу у коме је наведен износ за плаћање и рок плаћања. 

 

8. Утицај концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и друге привредне 

области, на ефикасно функционисање техничко-технолошких система 

 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

      27. октобар 2014                                        Жагубица                      Број  10   страна 24 

Поверавање обављања комуналне делатности сакупљања комуналног отпада и његовог 

транспорта и одлагања на санитарну депонију из насеља на територији општине Жагубица има значајан 

утицај на животну средину у тој мери, да јој је циљ заштита животне средине и претпоставка је за 

стварање услова за даљи одрживи развој локалне заједнице, што значи: побољшање квалитета живота 

грађана кроз подизање квалитета животне средине на виши ниво, као и допринос успостављању укупног 

система заштите животне средине а посебни циљеви су: 

 

1. Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животне средине; 

2. Превенција настанка локалних сметлишта, као и отклањање опасности од њиховог штетног 

дејства на здравље људи и животну средину; 

3. Поновно коришћење и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина и корисних 

компоненти из отпада и коришћење отпада као енергента; 

4. Развијање свести код грађана о значају управљања отпадом и заштити животне средине; 

5. Спречавање загађења воде, ваздуха и земљишта; 

6. Отклањање опасности по биљни и животињски свет; 

7. Отклањање опасности од настанка удеса, експлозија и пожара; 

8. Отклањање утицаја на пределе и природна добра посебне вредности; 

9. Смањење нивоа непријатних мириса. 

Потребно је створити услове да се за што краће време омогући решење што већег броја 

проблема везаних за чврст комунални отпад на територији општине, према основним информацијама о 

комуналном отпаду у општини Жагубица. 

 

Врсте комуналног отпада и проценат заступљености у укупном отпаду 

 

 

           Извор података: Локални план за управљање отпадом на територији општине Жагубица 

 

 Тренутно свако домаћинство у насељима ради са отпадом шта хоће и шта мисли да треба да 

ради, а већина не зна да многи делови отпада припадају категорији опасног отпада (амбалажа од 

пестицида, животињски отпад и др). 

 

  Постоји велики број „дивљих“ депонија, најчешће поред путева, мањих речних корита, итд.  

 У циљу успостављања система заштите животне средине и израде плана сакупљања отпада, 

мора  се поћи од количине и структуре отпада, начина и технологије сакупљања и одвожења отпада и 

његовог одлагања. 

 

 Сакупљање отпада обухвата категорију отпада из домаћинства као и комерцијални отпад који 

настаје у предузећима, установама и другим институцијама и нема карактер опасног отпада. 

 

Ради утврђивања рута и постављања посуда за сакупљање отпада по врсти (контејнер/канта) и 

њихов број у  насељима на територији општине Жагубица значајан је преглед броја становника у 

насељима, преглед  установа по насељеним местима, са бројем ученика у школама и запослених по 

појединим  установама и предузећима, преглед насеља са мрежом  путева  као и преглед путне 

инфраструктуре, државних путева, општинских путева и улица, који се експлоатишу приликом 

функционисања сакупљања и одвожења отпада по рутама. 

 

 

Врста отпада 

 

Проценат (кг) 

Папир  9% 

Текстил 2% 

Метали 4% 

Стакло 3% 

Гума 5% 

Пластика 9% 

Органска материја 33% 

Остали отпад (шут, пепео и др.) 35% 

УКУПНО: 100% 
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9. Рок трајања концесије – образложење предложеног рока 

 

Рок трајања концесије – давања концесије за обављање комуналне делатности сакупљања, 

транспорта и одлагања комуналног отпада из насеља са територије општина Жагубица  је 10 година. 

Образложење предложеног рока, састоји се у чињеници да приватни партнер има инвестициона 

улагања за које је предвиђено да се врате у току 8 година обављања поверене делатности, а да 2 године 

остају за остваривање профита приватног партнера. Образложење рока трајања концесије  садржано је и 

у одредбама Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11), где 

треба истаћи да је: 

 

 чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник 

РС», бр. 88/11) дефинисано да се рок на који се закључује јавни уговор одређује на начин који 

не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди амортизација 

улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у 

обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора, али и да рок из 

става 1. овог члана не може бити краћи од 5 година ни дужи од 50 година, уз могућност да се 

након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера на начин и 

у поступку прописаним овим законом. 

 

 чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник 

РС», бр. 88/11) је такође дефинисано да када се јавним уговором додељује концесија, рок се 

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

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

 

 

 

 

10. Планирана динамика развоја пројекта, од поступка доделе до почетка пружања услуге 

 

Планирана динамика примене пројекта, сакупљање, транспорт и депоновање комуналног 

отпада из насеља општине Жагубица  је један месец од закључивања јавног уговора о поверавању 

обављања комуналне делатности, и започиње постављањем канти и контејнера, према плану и програму 

приватног партнера. 

 

11. Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и 

питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина 

вршења надзора, као и општи услови за коришћење добара и обављање делатности 

 

Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања 

везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као 

и општи услови за обављање предметне делатности, дефинисана су одредбама Закона о комуналним 

делатностима («Сл. Гласник РС» број 88/2011),  Одлуком о комуналним делатностима („Сл. Гласник 

општине Жагубица“, број 11/2013), Законом о јавно – приватном партнерству и концесијама («Сл. 

Гласник РС», бр. 88/11), уз напомену да ће предметна тематика бити дефинисана и одредбама јавног 

уговора о поверавању обављања делатности сакупљања, транспорта и одлагања отпада са територије 

општине Жагубица. 

 

 Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте, обезбеђивање услуге 

сакупљања отпада од грађана из насеља, институција, предузећа и других правних лица у оквиру 

утврђених рута. 

 

 Инспекцијски надзор над обављањем делатности сакупљања, транспорта и одлагања отпада из 

насеља на територији општине Жагубица обављају надлежне инспекцијске службе (комунална 

инспекција, инспекција рада и сл.). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01-020-919/14 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

               Милена Пајић 
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Модел јавног уговора за давање концесије ради обављања комуналне делатности 

 

ОКВИРНИ МОДЕЛ 
 

Ј А В Н И   У Г О В О Р  

О ДАВАЊУ КОНЦЕСИЈЕ РАДИ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

САКУПЉАЊА И ТРАНСПОРТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

 Закључен између:  

 

1. ОПШТИНE ЖАГУБИЦА, Ул. Трг ослобођења 1, 12320 Жагубица, коју заступа Председник 

oпштине Жагубица, Сафет Павловић (у даљем тексту: Јавни партнер) и   

  

2. „_________________________“_____ из __________________________________, 

кога заступа____________________, ______________ (у даљем тексту: Приватни партнер) 

 

 На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ број 88/11), члана 

11. тачка 10. Закона о јавно приватном партнерству и концесијама („Сл. Гласник РС“ број 88/11), 

Мишљења Комисије Владе Републике Србије за јавно – приватно партнерство на Предлог Концесионог 

акта за давање концесије ради обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног 

отпада са подручја општине Жагубица број 23/2014 од 10.09.2014. године, Одлуке Скупштине општине 

Жагубица о доношењу Концесионог акта за давање концесије ради обављања комуналне делатности 

сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица број ________ од ____2014. 

године, Одлуке о избору приватног партнера за давање концесије ради обављања комуналне делатности 

сакупљања и транспорта комуналног отпада у насељима општине Жагубица број __________ од 

______2014. године, сагласности Скупштине општине Жагубица на коначан нацрт Уговора број ______ 

од ______2014. године, а све у складу са јавним конкурсом објaвљеним у Службеном гласнику РС број 

____, Порталу јавних набавки и дневном листу „_____________“ од  ______ и Понуде број _____ од 

________, Општина Жагубица и _______________________________________________, закључују овај 

Уговор и уређују међусобна права и обавезе у циљу давања концесије ради обављања комуналне 

делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада, како следи: 

 

ПРЕАМБУЛА 

 Уговорне стране закључују овај уговор ради обављања комуналне делатности сакупљања и 

транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица и констатују заједнички интерес за 

дугорочно, континуирано и квалитетно обављање ове делатности. 

 Уговорне стране констатују да ова делатност представља предуслов за здраву животну средину, 

бољи животни стандард грађана и успешније обављање привредних активности. 

 Јавни партнер кроз уговор изражава свој интерес за уређивањем предметне делатности у 

насељима општине Жагубица – територији дефинисаној овим уговором, ради уредног и квалитетног 

обављања делатности, чија цена неће угрозити економски стандард грађана. 

 Приватни партнер закључује уговор ради обављања комерцијалне делатности за чије обављање 

поседује све материјалне и кадровске предуслове, те кроз квалитет и цену услуге очекује њено успешно 

обављање у периоду важења овог уговора. 

 Уговорне стране се обавезују на обострану сарадњу, пажљиво поступање ради заштите 

обостраних интереса, интереса корисника услуга, материјалних добара, обављања привредних 

делатности, као и других обостраних интереса и интереса корисника услуга. 

 

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА 

 

Члан 1.  
Корисници услуга, у складу са овим уговором су: 

- - становништво – сви становници који имају пријављено пребивалиште или боравиште на 

територији општине Жагубица, као и лица која имају у власништву стамбене објекте на 

територији општине Жагубица, а немају пријављено пребивалиште или боравиште на територији 
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општине Жагубица, односно територији на којој ће се вршити комунална делатност која је 

предмет овог уговора; 

- - привреда – сви привредни субјекти, правна лица и предузетници, који обављају делатност у 

пословним просторијама на територијама на којима ће се вршити комунална делатност; 

- - институције – здравствене, образовне, културне установе, државне институције и сл., које не 

остварују приходе на тржишту, а налазе се на територији на којој ће се вршити комунална 

делатност; 

- комунални отпад – дефинисан је Законом о управљању отпадом. Дефиниција комуналног отпада 

у смислу овог уговора се може третирати само у складу са изричитим одредбама закона о 

управљању комуналним отпадом; 

- програм сакупљања – план према коме Приватни партнер врши комуналну делатност  

сакупљања комуналног отпада од становништва на територији  насеља општине Жагубица: 

прецизно одређене руте на којима се крећу специјална комунална возила, назив насељеног места, 

дан када се врши сакупљање на одређеној локацији; 

- територија – Општина Жагубица и насеља на територији општине Жагубица: Жагубица, 

Лазница, Селиште, Милатовац, Суви До, Изварица, Рибаре, Вуковац, Јошаница, Осаница, 

Крепољин, Брезница, Сиге, Милановац, Крупаја, Медвеђица и Близнак. 

- ценовник комуналних услуга – утврђена цена услуге сакупљања комуналног отпада која се 

примењује за становништво, по посуди за сакупљање отпада (канта) или броју чланова 

домаћинства, привредне субјекте и институције по м2 пословног простора или по м³ отпада; 

- важење уговора – период од 10 (десет) година у којем Приватни партнер врши обављање 

комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине 

Жагубица. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 Овим путем, на начин и под условима предвиђеним у даљим одредбама овог уговора, Јавни 

партнер даје концесију Приватном партнеру ради обављања комуналне делатности послова сакупљања и 

транспорта комуналног отпада у насељима на територији општине Жагубица. 

 Послови сакупљања, комуналног отпада у смислу овог уговора представља услуга сакупљања 

комуналног отпада (отпада из домаћинстава – кућни отпад, као и комерцијални отпад, тј. отпад који 

настаје у привредним друштвима, установама и другим институцијама и нема карактер опасних 

отпадних материја, све у складу са Законом о управљању отпадом). 

 Територија на којој Приватни партнер има право и обавезу да обавља делатности поверене овим 

уговором сматра се целокупна територија следећих месних заједница на територији општине Жагубица, 

и то: Жагубица, Лазница, Селиште, Милатовац, Суви До, Изварица, Рибаре, Вуковац, Јошаница, 

Осаница, Крепољин, Брезница, Сиге, Милановац, Крупаја, Медвеђица и Близнак. 

 

ЦЕНА УСЛУГЕ САКУПЉАЊА КОМУННАЛНОГ ОТПАДА И ПРОМЕНА ЦЕНЕ 

 

Члан 3. 

 Према понуди Приватног партнера број ______ од ________године, цене за услугу сакупљања и 

транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица су како следи: 

- Услуга сакупљања комуналног отпада за становништво  у насељима са територије општине 

Жагубица износи __________ динара месечно,  по посуди, у цену није урачунат износ ПДВ-а 

(10%); 

- Услуга сакупљања комуналног отпада за институције (здравствене, образовне, културне 

установе, државне институције и сл.) у насељима са територије општине Жагубица износи 

__________ динара месечно, по контејнеру. У цену није урачунат износ ПДВ-а;  

- Услуга сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте износи __________ динара/м2 

пословног простора, на месечном нивоу месечно. У цену није урачунат износ ПДВ-а;  

- Услуга сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте чија површина пословног простора 

прелази ________м2,  износи ________ динара по м³ отпада. У цену није урачунат износ ПДВ-а;  

 

Члан 4. 

 У току важења овог Уговора, Приватни партнер може извршити промену цена за услугу 

сакупљања комуналног отпада са подручја општине Жагубица, уз сагласност Општинског већа општине 

Жагубица. 
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 Методологија за промену цена комуналних услуга, вршиће се на основу пораста индекса цена на 

мало, које објављује Завод за статистику Републике Србије. 

 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 5. 

 Приватни партнер је власник посуда за сакупљање отпада, канти и контејнера, за које је 

утврђено да треба поставити на територији општине Жагубица као и комплетне опреме/механизације 

неопходне за обављање услуге сакупљања и транспорта отпада као што су специјална комунална возила.  

 Приватни партнер финансира пословни простор у коме корисници услуга могу да задовоље све 

своје потребе у вези са услугом сакупљања комуналног отпада. 

 Приватни Партнер финансира, односно сноси трошкове за потребан број стручних кадрова за 

обављање комуналне делатности. 

 Све наведено у овом члану, мора бити дефинисано Програмом сакупљања комуналног отпада 

Приватног партнера. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 

Члан 6. 

 Приватни партнер Јавном партнеру предаје два средства обезбеђења, и то: 

- за озбиљност понуде – неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив на износ од 

500.000,00 РСД, чији је временско важење ограничено и која се издаваоцу враћа након 

закључивања јавног уговора; 

- за добро извршење посла – 2 (две) оверене и потписане бланко менице са клаузулом без 

протеста, регистроване у НБС и потписана менична овлашћења.  

Менице гласе на износ у висини од 10% од вредности посла, обрачунатог на годишњем нивоу. 

Меница може бити активирана само ради ангажовања другог правног лица у циљу отклањања 

штете настале лошим квалитетом или не пружањем услуга од стране Приватног партнера. 

 Приватни партнер се обавезује да ће поверене комуналне делатности, ближе описане у члану 2 и 

3 овог уговора, обављати на начин и у роковима који обезбеђују одговарајући квалитет, квантитет и 

континуитет услуга, све у складу са одредбама овог уговора, Програмом сакупљања комуналног отпада 

и складу са законским прописима који регулишу ову област и прописима из области заштите животне 

средине. 

 Приватни партнер је дужан да донесе Програм у року од 15 (петнаест) дана рачунајући од дана 

закључења овог уговора и да исти достави Општинском већу општине Жагубица на начин предвиђен 

овим уговором. 

 

Члан 7. 

 Приватни партнер ће комуналне послове добијене кроз концесију вршити на подручју 

територије општине Жагубица и у временским интервалима, у складу са Програмом. 

 Усвојени Програм, уговорне стране могу уз обострану сагласност периодично кориговати у 

складу са објективним потребама корисника и одржавања чистоће у целости, имајући при томе посебно 

у виду економске критеријуме исплативости. 

 Уговорне стране су обавезне да приступе преговорима о изменама Програма у случају измена 

позитивних прописа који регулишу ову област, техничких иновација код Приватног партнера, промена 

стандарда у вршењу предметне делатности, као и у другим оправданим случајевима. 

 

 У случају да уговорне стране не усагласе измене Програма када дође до промене позитивних 

прописа који регулишу ову област у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана ступања на снагу 

измена постојећих или доношењем нових прописа, примењиваће се одредбе императивних прописа 

директно. 

 

Члан 8. 

 У случају да током трајања Уговора дође до поремећаја или прекида у пружању уговорених 

услуга услед више силе, Приватни партнер се обавезује да ће, по престанку ових околности, у најкраћем 

року успоставити уговорени режим пружања уговорених услуга на начин који ће задовољити потребе 

корисника услуга. 

 

Члан 9. 

 Приватни партнер је обавезан да се у свом раду нарочито придржава општих аката, важећих 

стандарда у вршењу делатности, да се стара о љубазном понашању својих запослених према 
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корисницима услуга, безбедности и здрављу на раду својих запослених, поштовању интереса и 

материјалних добара Јавног партнера, корисника услуга и других лица, зашити животне средине и 

редовном вођењу евиденција о обављању делатности. 

 Приватни партнер се обавезује да обезбеди комерцијалне попусте за повлашћене категорије 

корисника наведене у Конкурсној документацији и према својој понуди број _______ од ___________.  

 Минимални захтевани стандард и квалитет услуге при обављању комуналне услуге сакупљања 

комуналног отпада које Приватни партнер мора да испуњава утврђени су у оквиру Јавног конкурса и 

Конкурсне документације. 

 

Члан 10. 

 Приватни партнер се обавезује да пре почетка вршења комуналне услуге, кориснике комуналних 

услуга на адекватан и несумњив начин обавести о свим елементима који су битни за вршење предметне 

услуге, а нарочито о: почетку вршења комуналне делатности, динамике пражњења посуда за одлагање 

комуналног отпада, обавезе одлагања отпада у постављене посуде за сакупљање отпада, ценама, 

роковима и начину плаћања рачуна, као и о свим другим битним елементима услуге. 

            

ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПАРТНЕРА 

 

Члан 11. 

 Јавни партнер се обавезује да омогући Приватном партнеру ексклузивно право на вршење 

предметне комуналне делатности на Територији дефинисаној овим уговором за време трајања овог 

уговора.  

 Ексклузивно право из става 1. овог члана подразумева право Приватног партнера да самостално, 

односно искључиво врши предметну делатности на поменутој територији. 

 Право дефинисано овим чланом, може бити искључено на начин предвиђен чланом 6 овог 

уговора, односно у ситуацији када Јавни партнер ангажује друго правно лице у циљу отклањања штете 

настале лошим квалитетом или не пружањем услуга од стране Приватног партнера. 

 

 

Члан 12. 

 Јавни партнер се обавезује да, у границама својих овлашћења и најмање једном годишње, пружи 

све податке и другу потребну помоћ Приватном партнеру неопходну за прикупљање података о броју 

домаћинстава, броју чланова домаћинстава, правним лицима и предузетницима, јавним установама, као 

и о осталим подацима који су релевантни за обрачун накнаде за извршене услуге. 

 

Члан 13. 

 У случају промене законских прописа који посредно или непосредно утичу на извршавање 

уговорних права и обавеза Приватног партнера, Јавни партнер се обавезује да на писмени захтев 

Приватног партнера, приступи преговорима ради измене Уговора у циљу регулисања новонастале 

ситуације и размотри предлоге Приватног партнера који су у складу са циљевима због којих је Уговор 

закључен, водећи рачуна о интересима корисника, Приватног партнера, а у свему у складу са 

позитивним прописима. 

 

Члан 14. 

 Јавни партнер се обавезује да за све време трајања овог Уговора предметну комуналну 

делатност неће поверити било ком другом правном лицу или предузетнику, како је дефинисано чланом 

11 овог уговора. 

 

Члан 15. 

 Јавни партнер се обавезује да у потпуности сарађује са Приватним партнером и да предузме све 

напоре ради исходовања свих неопходних дозвола и сагласности које су у надлежности Јавног партнера, 

а које су потребне ради извршавања обавеза Приватног партнера преузетих овим уговором. 

            

  

ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР, ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ 

 

Члан 16. 

 Уговорне стране  су се сагласно споразумеле да се концесија за предметне комуналне 

делатности даје Приватном партнеру на период од 10 (десет) година рачунајући од дана закључења овог 

уговора, те се на тај начин овај период сматра и временским периодом на који је Уговор закључен 

(„Важење уговора“).  
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 Уговорне стране могу продужити Важење овог уговора према критеријумима дефинисаним 

позитивним прописима и оним које пропише Јавни партнер, а који ће садржати однос нивоа инвестиције 

у предметну делатност и периода на који се Важење уговора продужава. 

 Уговорне стране сагласно утврђују да Приватни партнер има право и обавезу да започне са 

обављањем поверених комуналних делатности најкасније првог дана у месецу који долази након месеца 

у којем је уговор закључен, као и доношења свих потребних аката предвиђених овим уговором и 

исходовања свих неопходних дозвола и одобрења.  

 

 

 

 

Члан 17. 

 Обавеза Приватног партнера да отпочне са обављањем поверених комуналних делатности 

условљена је предузимањем претходних мера и извршењем припремних радњи (у даљем тексту: 

„Претходни услови“) од стране Јавног партнера и то: 

1. да Јавни партнер најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од дана закључења уговора 

стави на увид и располагање Приватном партнеру све информације и податке везане за кориснике 

услуга неопходних за отпочињање обављања комуналне услуге; 

2. да Општинско веће општине Жагубица, да сагласност на Ценовник комуналних услуга (у даљем 

тексту: „Ценовник“); 

3. да Општинско веће општине Жагубица да сагласност на Програм  који доноси надлежни орган 

Приватног партнера. 

 Ценовник услуга и Програм, доставља Приватни партнер уз детаљно образложење, које 

нарочито садржи ефекте аката на животни стандард становништва и квалитет услуге. 

 

Члан 18. 

 Програм мора да садржи: 

1. Тачан назив, тип, капацитет и број механизације која се користи за вршење поверене комуналне 

делатности; 

2. Кадровску опремљеност, односно број и квалификациону структуру лица која ће бити ангажована 

на вршењу поверене комуналне делатности; 

3. Број контејнера и канти за одлагање комуналног отпада и локације где се постављају; 

4. Тачно територијално означавање реона рада, према радним данима у недељи (опис и топографски 

приказ); 

5. Динамика и распоред пражњења контејнера и канти са комуналним отпадом, по реонима. 

6.  Друге елементе који су битни за целокупно сагледавање вршења предметне комуналне 

делатности. 

 Програм се доставља потписан од стране овлашћеног лица Приватног партнера и оверен 

печатом, као и у електронским облику. 

  

НАПЛАТА УСЛУГА 

Члан 19.  

 Ценовник – тарифу услуга из оквира предметне комуналне делатности доноси надлежни орган 

Приватног партнера, а исти ступа на снагу у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана објављивања 

одлуке Општинског већа општине Жагубица о давању сагласности на образложени предлог Ценовника у 

Службеном гласнику општине Жагубица, односно у складу са законом и другим важећим прописима. 

 

Члан 20. 

 Приватни партнер се обавезује да ће рачуне за извршене комуналне услуге које су предмет овог 

уговора јединствено испостављати Корисницима услуга, на месечном нивоу, и то од првог до петог дана 

у месецу за претходни месец, у складу са Ценовником који је важио за месец на који се рачун односи. 

 У случају да Корисник услуга не измири доспеле обавезе до 20 – тог дана у месецу за претходни 

месец, Приватни партнер има право и обавезу да зарачуна законску камату почев од дана пада у доцњу 

па до исплате, те да покрене поступак ради намирења судским путем.  

 Све судске трошкове (судске таксе, адвокатске и друге зависне трошкове) привремено сноси 

Приватни партнер до окончања спора и принудне наплате од корисника услуга. 

 

Члан 21.   
 Приватни партнер ће цену услуге сакупљања и транспорта отпада, за институције (здравствене, 

образовне, културне установе, државне институције и сл.) одредити у нижем износу од цене за остале 

привредне субјекте, што ће бити дефинисано Ценовником. 
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 За привредне субјекте чија површина пословног простора прелази _________м2, Приватни 

партнер ће обрачун цене вршити по кубику отпада, уместо по м2 пословног простора. 

 За категорију становништва које повремено борави на територији  насеља општине Жагубица, 

„викендаши“, Приватни партнер ће одредити фиксну цену, која представља просек цене одређене за 

становништво. 

            

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 22. 

 Када Јавни партнер сматра да Приватни партнер не извршава своје уговорне обавезе, дужан је 

Приватном партнеру доставити писмени допис са детаљним образложењем уочених неправилности. 

 

 У случају да је Приватни партнер сагласан са примедбама из дописа из става 1. овог члана, 

дужан је да у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана пријема дописа, достави Јавном партнеру писани 

одговор са прецизираним предлогом о начину и роковима за отклањање уочених неправилности. 

 У случају да Приватни партнер није сагласан са примедбама из става 1. овог члана, односно 

Јавни партнер није сагласан са предлогом Приватног партнера из става 2. овог члана, поступиће се у 

складу са важећим прописима и одредбама овог уговора. 

 У случају да се Јавни партнер писмено не изјасни на писмени одговор Приватног партнера у 

року од 8 (осам) дана, има се сматрати да је Јавни партнер у целости сагласан са предлогом Приватног 

партнера. 

 

Члан 23. 

 Уговорне стране се обавезују да ће савесно приступити преговорима у случају да не постигну 

сагласност око спорних питања које се појаве током извршења овог Уговора, полазећи при томе од 

циљева због којег је уговор закључен и реалним економским параметрима.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 24. 

 Уговорне стране могу заједничком сагласношћу раскинути овај уговор. Споразум мора бити 

сачињен у писаној форми. 

 

 Јавни партнер има право једностраног раскида уговора искључиво у случају ако дође до 

поремећаја у погледу континуираног, трајног и квалитетног пружања услуга које су предмет уговора, а 

поремећај није могао бити задовољавајуће отклоњен на други начин као и у случају отварања стечајног 

или ликвидационог поступка над Приватним партнером. У том случају Јавни партнер мора писаним 

путем информисати Приватног партнера о намери једностраног раскида овог уговора и позвати га да у 

најкраћем року отклони неправилности, прецизно наводећи разлоге за раскид, минимум 90 (деведесет) 

дана унапред. 

 У случају раскида овог Уговора из разлога предвиђених у ставу 2. овог члана, Јавни партнер има 

право на накнаду стварне штете, која не утиче на право на накнаду штете корисника услуга и трећих 

лица. У циљу остваривања овог права, Јавни партнер задржава правно да се користи свим правним 

средствима предвиђеним позитивним прописима. 

 

Члан 25.  

 Приватни партнер има право једностраног раскида овог уговора, уз поштовање отказног рока 

који не може бити краћи од 90 (деведесет) дана. Обавештење о једностраном раскиду мора бити послато 

у писаној форми. Приватни партнер, у случају једностраног раскида мора водити рачуна да Јавни 

партнер и корисници не трпе штету, те мора наставити са пружањем услуга у разумном периоду и после 

истека рока за једнострани раскид, све док Јавни партнер на други начин не обезбеди континуирано 

вршење услуге сакупљања отпада. Приватни партнер задржава право наплате услуге и у периоду после 

истека отказног рока, односно све док врши пружање услуге. Разлози за једнострани раскид уговора од 

стране Приватног партнера могу бити, повреда права ексклузивности дефинисане овим уговором, у 

случају више силе, или услед штетних промена позитивних прописа који у знатној мери онемогућавају 

Приватног партнера у извршењу услуга. 

 

 У случају раскида овог Уговора из разлога повреде права на ексклузивност од стране Јавног 

партнера, Приватни партнер има право на накнаду стварне штете. 

 

ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 26. 

 Овај уговор сматра се закљученим даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна, а ступа на снагу дана који следи дану овере пред надлежним органом.  
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 Овај уговор представља целокупан споразум уговорних страна и његовим потписивањем 

престају да важе сви евентуални писани или усмени уговори и договори који се односе на исту материју. 

 

 Измене овог Уговора не производе правно дејство уколико нису сачињене у писменој форми. 

Све измене и допуне овог уговора, морају бити у складу са Законом о јавно-приватном партнерству, 

другим императивним прописима, у духу овог уговора као и намери које су уговорне стране имале 

приликом закључења овог уговора. 

 

 Не сматра се да је било која уговорна страна одустала од неке одредбе овог уговора, осим ако је 

то учинила у писменој форми.  

 

 Продужење рока за извршење једне обавезе или радње по овом уговору не сматра се 

продужењем рока за извршење било које друге обавезе или радње и не сматра се продужењем 

целокупног уговора. 

 

Члан 27. 

 Овај уговор је сачињен и потписан на српском језику. 

 Уговорне стране могу, за своје сопствене потребе, извршити превод уговора преко судског 

тумача, односно у складу са прописима који се примењују на превод уговора на други језик. У случају 

спора, верзија на српском језику је преовлађујућа. 

 

МЕРОДАВНО ПРАВО И НАДЛЕЖНОСТ СУДА 

 

Члан 28. 

 На овај Уговор ће се примењивати и овај уговор ће се тумачити у складу са позитивним правом 

Републике Србије.  

 Све спорове који могу произићи из примене овог уговора, уговорне стране настојаће да реше 

мирним путем и споразумом. У случају да до споразума није могуће доћи мирним путем, уговорне 

стране уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

 

 

Дана: 

Број Јавног партнера: 

Број Приватног партнера: 

 

ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА     ЗА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА:  

  

  

___________________________    __________________________ 

ОПШТИНА ЖАГУБИЦА   М.П 

 

 НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, односно да се упише одговарајући текст на 

остављеним празним пољима, потпише и овери од стране одговорног лица понуђача. 

 

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 

подизвођачима уговор попуњава, потписује и оверава понуђач.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача уговор попуњава, потписује и оверава овлашћени 

представник-носилац групе понуђача 

 

 

Матрица расподеле  ризика у случају  ЈПП 

Услуга од јавног значаја  

Расподела ризика  

Јавни 

партнер  

Приватни 

партнер  

Подељени 

ризици  

Пројектовање        

Усклађеност са наменом      X 

Рокови за припрему документације  X     
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Застоји иницирани од ЈП  X     

Застоји иницирани од ПП    X   

Ризик неодобрених решења    X   

Промена опште законске регулативе      X 

Извођење        

Управљање пројектом    X   

Финансирање пројекта    X   

Прекорачење трошкова    X   

Прекорачење рокова    X   

Ризици капиталних трошкова    X   

Ризици оперативних трошкова    X   

Виша сила      X 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Број:____________________  

Датум: ______.2014. године 

 

          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                          

 

На   основу  члана   46. Закона  о локалној  самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 129/07) и 

члана  67. Статута   општине  Жагубица  („Службени гласник  општине  Жагубица“, бр. 6/2008, 4/09 и 

3/11),  члана 4, 5 и 7а Одлуке   о  комуналним  делатностима  („Службени гласник  општине  Жагубица“ 

бр. 11/13 и 5/14),  Општинско  веће  Општине  Жагубица   на 34.   седници     одржаној  дана   29.07.2014. 

године донело је:  

 

О Д Л У К У   

 

Члан 1.  

 Обавезује  се   ЈКП „Белосавац“ из  Жагубице  да  због   недостатка  материјално  техничких   

услова  ангажује  подизвођача  за  обављање  комуналних  делатности  на територији општине 

Жагубица, сакупљање, транспорт и депоновање  кућног  смећа .  

 Ангажовање  подизвођача   може  се  утврдити   до 31.12.2014. године. 

 

Члан 2.  

 Средства  за  обављање   послова  из   члана 1. ове  одлуке  биће  обезбеђена    у  буџету   

општине  Жагубица   на  позицији  39, економска  класификација   421.  Стални  трошкови   пренети ЈКП 

„ Белосавац“  Жагубица.  

 

Члан 3.  

Висина    средстава  из  члана 2.  Ове  одлуке   износи  2.500.000,00 динара. 

 

Члан 4.  

Овлашћује  се   ЈКП „ Белосавац“ Жагубица  да  од  16.08.2014. године  врши  наплату  услуга  

сакупљања  и транспортовања  смећа  од  грађана  општине  Жагубица  према  ценовнику  на  који  

сагласност  даје   Општинско  веће   општине  Жагубица.  

 

Члан 5. 

Одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења  и биће  објављена  у  Службеном  гласнику општине 

Жагубица.  

 

Члан 6.  
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Одлуку  доставити  ЈКП „Белосавац“  Жагубица, комуналном инспектору Општинске управе 

општине Жагубица и  Архиви.  

 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ    ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА  

 

 

Број: II – 01-352-663/14 

 

Дана:29.07.2014. год.   

                    П Р Е Д С Е Д Н И К  

 

                      Сафет Павловић  

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) 

члана 5.став 5 Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.54/09…101/11,93/12), члана 67. 

став 1, тачка 2. Статута општине Жагубица (“Службени гласник општине Жагубица”, бр.6/2008, 4/09 и 

3/11) и члана 12. Одлуке о буџету општине Жагубица за 2014. годину (“Службени гласник општине 

Жагубица” , бр.17/2013 и 7/14),  

 Општинско веће општине Жагубица, на 34.седници, дана 29.07.2014. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

O ОТВАРАЊУ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

 Наменским трансферним средствима од другог нивоа власти, Министарства  за  рад,  

запошљавање, борачка  и социјална  питања  Републике  Србије, обезбеђеним по Уговору број IV 01-

401-642/14 од 18.07.2014. године  на име финансирања  локланог  пројекта  „Помоћ у кући  за  особе  са 

инвалидитетом“  одобреног    у оквиру  конкурса  Министарства  за рад, запошљавање, борачка  и 

социјална  питања  Републике  Србије 

увећавају се планирани буџетски  приходи и примања  Одлуке о буџету општине Жагубица за 2014. 

годину , за износ од  1.000.000,00  динара наменског трансфера  на  позицији 733  Текући  наменски  

трансфери  општинама.  

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове одлуке распоређују се у оквиру члана 6. Одлуке о буџету општине 

Жагубица за 2014. годину (“Службени гласник општине Жагубица” , бр.17/2013, 7/14), раздео 2 

Председник општине - Општинско веће,   Глава  2.02  Социјалан заштита  некласификована на другом 

месту, позиција 26/1 , економска  класификација 424 Специјализоване  услуге, увећањем  планираних  

расхода   за  износ  од  наменског  трансфера.  

Члан 3. 

Средства из члана 1. ове одлуке, ће се употребити наменски за финансирање пројекта   „Помоћ 

у кући  за  особе  са инвалидитетом“  одобреног    у оквиру  конкурса  Министарства  за рад, 

запошљавање, борачка  и социјална  питања  Републике  Србије у складу  са  уговором  број IV 01-401-

642/14 од 18.07.2014. године. 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Жагубица. 

Члан 5. 

Решење  доставити:  Одељењу за финансије и буџет Општинске управе општине Жагубица  и 

архиви. 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

Број: II -01 - 401 – 665/14 

 

Дана:29.07.2014. год.   

                             П Р Е Д С Е Д Н И К  

 

     Сафет Павловић 
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На  основу   члана  46. Зкаона  о локалној  самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/07)  а  у складу  са  

чланом   67. Статута  Општине  Жагубица  (Сл. Гласник Општине  Жагубица“   бр. 6/2008, 4/09 и 3/11)) 

и члана  12.  Одлуке  о  буџету  Општине  Жагубица   за 2014. (“Службени гласник општине Жагубица” , 

бр.17/2013 и 7/14),   Општинско  веће  општине  Жагубица   је  на  34. седници  одржаној  дана 

29.07.2014. године  донело:  

 

О Д Л У К У  

 

Члан 1.  

Обавезују  се   JП Дирекција  за  изградњу и развој  Општине Жагубица  да  у  складу  са  

потписаним  уговором  бр.   IV-01 401-589/14   од  27.06.2014. год. са Министарством   пољопривреде  и 

заштите  животне  средине- Управа за пољопривредно земљиште   реализује    предмет   уговора тј да 

спроведе све неопходне радње и активности   на спровођењу 2. фазе квалификационог поступка за избор 

извођача радова по предметном пројекту, уговори извођење радова, врши стручни надзор над 

извођењем и по завршетку извођења и испостављању оверених ситуација од стране надзорног органа 

изведене радове плати. 

 

Члан 2.  

 

Средства  за  реализацију   послова   дефинисаних  уговором  поменутог  у  члану  1.  обезбеђују  

се     у износу  од  10.047.505,00 динара  од  Министарством   пољопривреде  и заштите  животне  

средине- Управа за пољопривредно земљиште   а  остатак  до 14.353.579,00 динара  из  Буџета  Општине  

Жагубица.    

 

Члан 3. 

 

Обавезују  се   ЈП  Дирекција  за  изградњу и развој   Општине Жагубица   да  у   року  од  30 

дана  од   дана  реализације   предмета   уговора   достави  извештај  Министарству   пољопривреде  и 

заштите  животне  средине- Управи за пољопривредно земљиште    и  Општинском већу Општини  

Жагубица.  

 

Члан 4.  

Одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења  и  биће  објављена  у Службеном гласнику општине 

Жагубица 

 

Члан 5.  

Одлуку  доставити ЈП Дирекцији  за  изградњу  и развој Општине  Жагубица,  Одељење  за  

финансије  и  буџет  и  Архиви   .  

 

ОПШТИНСKО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

Број: II-01-344-666/14 

 

Дана:29.07.2014. год.   

                    П Р Е Д С Е Д Н И К  

 

Сафет Павловић 
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ОСНИВАЧ: 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год. 

 

 

ИЗДАВАЧ: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Главни и одговорни уредник: 

 

Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица 

телефон: 012/643 - 602  факс: 012/ 643 – 237 

 

е – маил: sozagubica@gmail.com 

 

 

Обрадио: 

 

Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи 

телефон: 012/ 7643-153    е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com 
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