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Шеф Одсека за урбанизам и комуналностамбене послове у Општинској управи
Књажевац Сузана Крстић-Николић, заменик
члана Стручног тима,

1
На основу члана 2. став 3. тачка 5), члана 4. и
члана 9. став 7. Закона о комуналним делатностима
(''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и 104/2016), члана 12.
став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016
и 104/16), члана 11. став 2. тачка 1) Закона о
превозу путника у друмском саобраћају (''Сл.
гласник РС'', бр. 68/2015), члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и
47/2018) и члана 30. став 1. тачка 27. Статута
општине Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'',
бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 17.07.2018.
године донела је

3.

Службеник за јавне набавке у Општинској
управи Књажевац Марко Ристић, члан
Стручног тима,
Службеник за јавне набавке Лидија
Милановић, запослена у јавном предузећу
''Предузеће за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац'', заменик
члана Стручног тима,

4.

- Руководилац Одељења за привреду и
друштвене делатности у Општинској управи
Књажевац Марија Јеленковић, члан
Стручног тима,
- Руководилац Одељења за буџет,
финансије и утврђивање и наплату
локалних јавних прихода у Општинској
управи Књажевац Анкица Марковић,
заменик члана Стручног тима,

5.

- Директор јавног предузећа ''Предузеће за
развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац'' Младен Радосављевић, члан
Стручног тима,
- Директор Агенције за развој општине
Књажевац Владан Митић, заменик члана
Стручног тима.''

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о покретању поступка
поверавања обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на
територији Општине Књажевац, по моделу јавноприватног партнерства са или без елемената
концесије
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Одлуке опокретању
поступка поверавања обављања комуналне
делатности градског и приградског превоза путника
на територији Општине Књажевац, по моделу јавноприватног партнерства са или без елемената
концесије(„Сл. лист општине Књажевац „
бр.17/2017), у даљем тексту: Одлука.

Члан 3.
У осталом делу текста Одлука остаје непромењена.

Члан 2.
Члан 4.
Члан 2. став 1. Одлуке мења се и гласи:
''Члан 2.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручни тим за припрему пројекта о
поверавању обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на
територији општине Књажевац, по моделу јавноприватног партнерства са или без елемената
концесије и обављања осталих послова, у складу са
законским прописима (у даљем тексту: Стручни
тим), у саставу:
1.

Помоћник председника Општине Књажевац
Мишел Николић, руководилац Стручног
тима,
Помоћник председника Општине Књажевац
Марко Стојановић, заменик руководиоца
Стручног тима,

2.

Правобранилац општине Књажевац Бобана
Михајловић, члан Стручног тима,

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Књажевац'', из разлога хитности.
Број: 344- 99/2018-01
Дана: 17.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
мр Миодраг Ивковић, с.р.
2
На основу члана 2. став 3. тачка 5), члана 4.
и члана 9. став 7. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и
104/2016), члана 11. став 1. тачка 6) и члана 29.
став 2. тачка 3) Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр.
88/2011, 15/2016 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 2.
и члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014- др. закон, 101/2016- др. закони 47/2018) и
члана 30. став 1. тачка 42. Статута општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.
4/2009 и 10/2015), а по датом Мишљењу Комисије за
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јавно-приватно партнерство Владе Републике
Србије број 138/2018 од дана 20.06.2018. године,
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној дана 17.07.2018. године донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Концесионог акта за поверавање
обављања делатности градско-приградског
превоза путника на територији Општине
Књажевац
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Концесиони акт за поверавање
обављања делатности градско-приградског превоза
путника на територији Општине Књажевац, број 35246/2018-01 од дана 18.04.2018. године, на који је
Комисија за јавно-приватно партнерство Владе
Републике Србије дала мишљење да се може
реализовати у форми јавно-приватног партнерства
са елементима концесије.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чиниКонцесиони акт
за поверавање обављања делатности градскоприградског превоза путника на територији Општине
Књажевац, број 352-46/2018-01 од дана 18.04.2018.
године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Књажевац''.
Број: 344-100/2018-01
Дана: 17.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
мр Миодраг Ивковић, с.р.

СТРАНА 2

СТРАНА 3
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Република Србија
ППШТИНА КОАЖЕВАЦ
Струшни тим за припрему прпјекта п ппвераваоу пбављаоа кпмуналне делатнпсти градскпг и
приградскпг превпза путника на теритприји Ппщтине Коажевац, пп мпделу јавнп-приватнпг
партнерства са или без елемената кпнцесије
Брпј: 352-46/2018-01
Дана: 18.04.2018. гпдине
Коажевац

КПНЦЕСИПНИ АКТ ЗА ППВЕРАВАОЕ ПБАВЉАОА
ДЕЛАТНПСТИ ГРАДСКП – ПРИГРАДСКПГ ПРЕВПЗА
ПУТНИКА НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ
КОАЖЕВАЦ

- ПРПЈЕКАТ1. ПОЈАМ КОНЦЕСИЈЕ
Чланпм 10.став 1 Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени гласник
РС«, бр. 88/2011,15/2016 и 104/16) је дефинисанп да је кпнцесија, у смислу пвпг закпна, угпвпрнп или
институципналнп ЈПП са елементима кпнцесије у кпме је јавним угпвпрпм уређенп кпмерцијалнп
кприщћеое прирпднпг бпгатства, дпбра у ппщтпј упптреби кпја су у јавнпј свпјини, пднпснп дпбра у
свпјини јавнпг тела или пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса, кпје јавни партнер уступа
приватнпм партнеру, на пдређенп време, ппд ппсебнп прпписаним услпвима, уз плаћаое
кпнцесипне накнаде пд стране приватнпг, пднпснп јавнпг партнера, при шему приватни партнер
снпси ризик везан за кпмерцијалнп кприщћеое предмета кпнцесије.
Чланпм 10.став 2 Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени гласник
РС«, бр. 88/2011,15/2016 и 104/16) прпписанп је да су ппсебни пблици кпнцесије кпнцесија за јавне
радпве и кпнцесија за јавне услуге.
Чланпм 10.став 4 Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени гласник
РС«, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16) пдређенп је да кпнцесија за јавне услуге, у смислу пвпг закпна,
јесте угпвпрни пднпс истпветан угпвпру п јавнпј набавци услуга у складу са закпнпм кпјим се уређују
јавне набавке, акп се накнада за пружене услуге састпји или пд сампг права на кпмерцијалнп
кприщћеое, пднпснп пружаое услуга или тпг права заједнп са плаћаоем.

2. ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ
Предмет спрпвпђеоа прпјекта јавнп-приватнпг партнерства је ппвераваое пбављаоа
делатнпсти градскпг и приградскпг линијскпг превпза путника на теритприји ппщтине Коажевац, у
целини, једнпм приватнпм партнеру.
Пснпвни разлпг ппвераваоа делатнпсти градскпг и приградскпг линијскпг превпза путника на
теритприји ппщтине Коажевац, кап пбједиоенпг пакета, кпји ће бити ппнуђен једнпм приватнпм
партнеру путем јавнпг кпнкурса, прпизилази превасхпднп из искустава кпја су стешена у претхпднпм
перипду пбављаоа делатнпсти превпза путника. Наиме, разматраоем функципнисаоа градскп3
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приградскпг превпзa путника на теритприји ппщтине Коажевац утврђени су пснпвни недпстатци у
систему превпза, кпји се пгледају у тпме да у ппстпјећем нашину пбављаоа превпза дплази дп
преклапаоа линија и пплазака превпзника на градским и приградским линијама. Чиоеница је и даје
с пбзирпм на брпј путника, цену впзила, плате заппслених и друге издатке, фпрмираое јавнпг
предузећа екпнпмски непдрживп, при тпм ппсебнп имајући у виду велику пређену килпметражу збпг
разуђенпсти теритприје са једне стране и релативнп мале прихпде са друге стране.

2.1. Приказ тренутног стања
Превпз у градскпм и приградскпм сапбраћају на теритприји ппщтине Коажевац бип је уређен у
складу са Угпвпрпм п јавнпј набавци услуге- градскпг и приградскпг превпза путника на теритприји
ппщтине Коажевац, бр.404/1-16-13/2018-02 пд дана 13.01.2017.гпдине (кпнкурсна дпкументација из
предметнпг ппступка, са спискпм релација дпступна је на Ппрталу јавних набавки и званишнпј
интернет презентацији ппщтине Коажевац). Угпвпр п јавнпј набавци истекап је дана
16.01.2018.гпдине и пд тада пптребе грађана за превпзпм делимишнп се задпвпљавају слишнпм
прганизацијпм превпза, у складу са закпнпм.

2.2. Циљеви пројекта
Пснпвни циљеви прпјекта ппвераваоа градскп-приградскпг превпза путника на теритприји
ппщтине Коажевац путем јавнп-приватнпг партнерства јесу усклађиваое са важећпм закпнскпм
регулативпм и ефикаснија прганизација превпза и тп:
Нпви кпнкурс је у складу са важећпм закпнскпм регулативпм, пднпснп важећим Закпнпм п
кпмуналним делатнпстима ("Сл.гласник РС", брпј 88/2011 и 104/2016) кпјим је прпписанп да се на
ппступак ппвераваоа пбављаоа кпмуналне делатнпсти шије се финансираое пбезбеђује из бучета
јединице лпкалне сампуправе, пднпснп шије се финансираое пбезбеђује у целпсти или делимишнп
наплатпм накнаде пд кприсника кпмуналних услуга, примеоују пдредбе закпна кпјима се уређује
јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије.
Чланпм 11.став 1 ташка 6 Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени
гласник РС«, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) регулисанп је да се кпнцесија мпже дати за јавни
превпз.
Прганизација пбављаоа градскпг и приградскпг линијскпг превпза путника на теритприји
ппщтине Коажевац је у надлежнпсти ппщтине Коажевац, щтп је дефинисанп пдредбама Закпна п
превпзу путника у друмскпм сапбраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), Закпна п лпкалнпј
сампуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07, 83/14-др.закпн и 101/16-др.закпн), Закпна п кпмуналним
делатнпстима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 104/16), кап и пдредбама Пдлуке п кпмуналним
делатнпстима на теритприји ппщтине Коажевац (''Сл.лист ппщтине Коажевац'', бр. 14/2017 и
17/2017) Пдлуке п нашину пбављаоа градскпг и приградскпг превпза путника на теритприји ппщтине
Коажевац (''Сл.лист ппщтине Коажевац'',бр 17/2017).
Схпднп наведенпм, предмет кпнцесије је ппвераваое пбављаоа делатнпсти градскпг и
приградскпг линијскпг превпза путника на теритприји ппщтине Коажевац у целини, једнпм
приватнпм партнеру.

4
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3. РАЗЛОЗИ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ
Разлпзи, пднпснп пправданпст за даваое предметне кпнцесије, садржани су у закпнскпј
пбавези ппщтине Коажевац да пбезбеди прганизацију пбављаоа градскпг и приградскпг линијскпг
превпза путника на теритприји града, а щтп је дефинисанп:

•

шланпм 57. Закпна п превпзу путника у друмскпм сапбраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015)
прпписанп је да јединице лпкалне сампуправе уређују и пбезбеђују, у складу са закпнпм,
прганизацију и нашин пбављаоа јавнпг превпза путника кпји се пбавља на теритприји
јединице лпкалне сампуправе и такси превпза.

•

шланпм 20. став 1. ташка 5. Закпна п лпкалнпј сампуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07, 83/14др.закпн и 101/16-др.закпн) је дефинисанп да ппщтине прекп свпјих пргана у складу са
Уставпм и закпнпм уређују и пбезбеђују пбављаое и развпј кпмуналне делатнпсти - линијскпг
градскпг и приградскпг превпза путника у друмскпм сапбраћају,

•

шланпм 2. Закпна п кпмуналним делатнпстима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 104/16) је
дефинисанп да су кпмуналне делатнпсти у смислу пвпг закпна делатнпсти пружаоа
кпмуналних услуга пд знашаја за пствареое живптних пптреба физишких и правних лица кпд
кпјих је јединица лпкалне сампуправе дужна да ствпри услпве за пбезбеђеое пдгпварајућег
квалитета, пбима, дпступнпсти и кпнтинуитета, кап и надзпр над оихпвим врщеоем, кап и да
су кпмуналне делатнпсти делатнпсти пд ппщтег интереса, али и да је кап кпмунална
делатнпст, између псталпг, дефинисана и делатнпст градскпг и приградскпг превпза путника,

•

шланпм 4. став 1. Закпна п кпмуналним делатнпстима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 104/16) је
прпписанп да јединица лпкалне сампуправе, у складу са пвим закпнпм, пбезбеђује
прганизаципне, материјалне и друге услпве за изградоу, пдржаваое и функципнисаое
кпмуналних пбјеката и за технишкп и технплпщкп јединствп система и уређује и пбезбеђује
пбављаое кпмуналних делатнпсти и оихпв развпј,

•

шланпм 4, став 3. Закпна п кпмуналним делатнпстима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 104/16) је
нпрмиранп да јединица лпкалне сампуправе уређује у складу са закпнпм услпве пбављаоа
кпмуналних делатнпсти, права и пбавезе кприсника кпмуналних услуга, пбим и квалитет
кпмуналних услуга и нашин врщеоа надзпра над пбављаоем кпмуналних делатнпсти
пбезбеђујући нарпшитп:
-пдгпварајући пбухват, пбим и квалитет кпмуналних услуга, кпји ппдразумева нарпшитп:
здравствену и хигијенску исправнпст према прпписаним стандардима и нпрмативима,
ташнпст у ппгледу рпкпва исппруке, сигурнпст и защтиту кприсника у дпбијаоу услуга,
ппузданпст, приступашнпст и трајнпст у пружаоу услуга;
-развпј и унапређиваое квалитета и аспртимана кпмуналних услуга, кап и унапређиваое
прганизације рада, ефикаснпсти и других услпва пружаоа услуга;
-сагласнпст са нашелима пдрживпг развпја, кпја су дефинисана ппсебним закпнпм кпји
уређује пдређену кпмуналну делатнпст;
-ефикаснп кприщћеое ресурса и смаоеое трпщкпва пбављаоа кпмуналних делатнпсти
усппстављаоем сарадое две или вище јединица лпкалне сампуправе и другим активнпстима
када за тп ппстпји мпгућнпст;
-кпнкуренцију у пбављаоу делатнпсти.
5
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шланпм 9. Закпна п кпмуналним делатнпстима («Сл. гласник РС», бр. 88/11 и 104/16) је
пдређенп и да се ппвераваое пбављаоа кпмуналне делатнпсти врщи на пснпву пдлуке
купщтине јединице лпкалне сампуправе п нашину пбављаоа кпмуналне делатнпсти и угпвпра
п ппвераваоу, псим кад се пснива јавнп предузеће, кап и да се на ппступак ппвераваоа
пбављаоа кпмуналне делатнпсти шије се финансираое пбезбеђује у целпсти или делимишнп
наплатпм накнаде пд кприсника услуга, примеоују се пдредбе закпна кпјим се уређује јавнпприватнп партнерствп и кпнцесије.

Крпз прганизацију пбављаоа градскпг и приградскпг линијскпг превпза путника на теритприји
ппщтине Коажевац пптребнп је пбезбедити првенственп адекватан превпз ушеника дп пбразпвних
устанпва, кпји се сада пбавља кап ппсебан линијски превпз, кап и заппслених дп радних места, али и
других категприја грађана Коажевца кпји исказују захтеве за кприщћеоем услуга градскпприградскпг превпза путника за дплазак дп циљних дестинација, пднпснп ппщтинa Коажевац је
дужна да пбезбеди пптребан пбим и квалитет кпмуналне делатнпсти јавнпг превпза у зависнпсти пд
пптреба и материјалних мпгућнпсти кприсника услуга и материјалних мпгућнпсти ппщтине, а у
складу са Пдлукпмп нашину пбављаоа градскпг и приградскпг превпза путника на теритприји
ппщтине Коажевац (''Сл.лист ппщтине Коажевац'',бр 17/2017).
Какп ппщтинa Коажевац нема јавнп предузеће кпје се бави пбављаоем делатнпсти градскпг
и приградскпг линијскпг превпза путника, неппхпднп је пснпвати јавнп предузеће или спрпвести
ппступак реализације прпјекта јавнп–приватнпг партнерства са елементима кпнцесије за пбављаое
делатнпсти пд ппщтег интереса из свпје надлежнпсти, пднпснп ппвераваоа пбављаоа кпмуналне
делатнпсти линијскпг превпза путника у градскп-приградскпм сапбраћају на теритприји ппщтине
Коажевац, а схпднп пдредбама Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени
гласник РС», бр. 88/2011 , 15/2016 и 104/16), какп би се пбезбедип адекватан превпз грађана
Коажевца, а ппсебнп пних лица кпја нису у мпгућнпсти да кпристе алтернативне врсте превпза или
би им тп с пбзирпм на оихпвп импвинскп или психпфизишкп стаое билп птежанп.
Псниваое и ппшетак рада јавнпг предузећа захтевалп би знашајна финансијска улагаоа
(материјалнп, технишкп и кадрпвскп псппспбљаваое јавнпг предузећа за пбављаое делатнпсти
градскпг и приградскпг превпза путника изискивалп би знашајна средства за набавку и пдржаваое
впзнпг парка, изградоу и пдржаваое паркинг прпстпра и административнп-управних пбјеката и
знашајне расхпде за зараде заппслених ), а присутне негативне тенденције на пдрживпст градскпприградскпг превпза (депппулација и кприщћеое алтернативних видпва превпза кап щтп су превпз
сппственим превпзним средствпм и аутптакси превпз) не пружају гаранцију минималне екпнпмске
пдрживпсти ппстпјаоа јавнпг предузећа кпје би пбављалп пву кпмуналну делатнпст.
Ппщтина Коажевац је и у дпсадащоем перипду ппверавала пву кпмуналну делатнпст трећим
лицима, путем ппступака јавне набавке. Анализпм пбављаоа јавнпг градскпг и приградскпг превпза у
прптеклим гпдинама закљушенп је да би ппщтина Коажевац мпрала да пбезбеди минимум
21аутпбус/мали аутпбус и да заппсли минимум двадесет једнпг впзаша.Ппред тпга треба пбезбедити
и аутпбуску станицу и радипнице за ппправку и пдржаваое впзила, кап и заппслене кпји кпнтрплищу,
прате, ппправљају, пдржавају впзила и пбављају друге ппслпве.Ради се, дакле, п великим средствима
кпја ппщтина Коажевац неће мпћи да ппредели у нареднпм перипду. И у другим градпвима и
ппщтинама , изузев града Бепграда, нису фпрмирана јавна предузећа за пбављаое јавнпг градскпг и
приградскпг сапбраћаја.
На пснпву свега напред наведенпг ппщтина Коажевац се ппредељује да спрпведе ппступак
реализације прпјекта јавнп-приватнпг партнерства са елементима кпнцесије за пбављаое делатнпсти
пд ппщтег интереса из свпје надлежнпсти, пднпснп да пбезбеди пбављаое кпмуналне делатнпсти
јавнпг линијскпг градскпг и приградскпг превпза.
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4. ОДУЗИМАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА
Чланпм 53.ставпм 1. Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени
гласник РС», бр . 88/2011, 15/2016 и 104/16) је дефинисан нашин престанка ЈПП-а, пднпснп
дефинисанп је да ЈПП са или без елемената кпнцесије престаје:
•
•
•
•
•

испуоеоем закпнских услпва,
раскидпм јавнпг угпвпра збпг јавнпг интереса,
сппразумним раскидпм јавнпг угпвпра,
једнпстраним раскидпм јавнпг угпвпра,
правнпснажнпщћу судске пдлуке кпјпм се јавни угпвпр пглащава нищтавим или
ппнищтава.

Чланпм 53.ставпм 2. Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени
гласник РС», бр . 88/2011, 15/2016 и 104/16) је такпђе дефинисанп и да JПП са или без елемената
кпнцесије престаје испуоеоем закпнских услпва:

1) истекпм рпка на кпји је закљушен јавни угпвпр;
2) смрћу приватнпг партнера, пднпснп ликвидацијпм или стешајем приватнпг партнера.
Истим шланпм, ставпм 3.је предвиђенп и да изузетнп пд става 2. ташка 2) пвпг шлана ЈПП са или
без елемената кпнцесије не мпра престати ликвидацијпм или стешајем шлана кпнзпрцијума, акп
најмаое један шлан кпнзпрцијума преузме непгранишенп сплидарнп пбавезу испуоеоа дела јавнпг
угпвпра шлана кпнзпрцијума кпји је ликвидиран, пднпснп над кпјим је пкпншан стешајни ппступак, уз
претхпдну сагласнпст јавнпг партнера.
Превремени раскид јавнпг угпвпра збпг прппуста приватнпг партнера је нпрмиран шланпм
54.ставпм 1. Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени гласник РС», бр .
88/2011 , 15/2016 и 104/16), а у кпме се навпди да јавни партнер мпже једнпстранп раскинути јавни
угпвпр у следећим слушајевима:

1) акп приватни партнер у слушају кпнцесије није платип кпнцесипну накнаду вище пд два
пута узастппнп или кпнтинуиранп неуреднп плаћа кпнцесипну накнаду,

2) акп приватни партнер не пбавља јавне радпве или не пружа јавне услуге према
стандардима квалитета за такве радпве, пднпснп услуге на нашин какп је дпгпвпренп
јавним угпвпрпм,

3) акп приватни партнер не спрпвпди мере и радое неппхпдне ради защтите дпбра у ппщтпј
упптреби, пднпснп јавнпг дпбра, ради защтите прирпде и културних дпбара,

4) акп је приватни партнер дап неистините и неташне ппдатке кпји су били пдлушујући за
пцену оегпве квалификпванпсти приликпм избпра најппвпљније ппнуде,

5) кп приватни партнер свпјпм кривицпм не заппшне са изврщаваоем јавнпг угпвпра у
угпвпренпм рпку,

6) акп приватни партнер пбавља и друге радое или прппущта да пбави неппхпдне радое
кпје су у супрптнпсти са јавним угпвпрпм,

7) акп је приватни партнер пренеп на треће лице свпја права из јавнпг угпвпра без претхпднпг
пдпбреоа јавнпг партнера,
7
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8) у другим слушајевима у складу са пдредбама јавнпг угпвпра и ппщтим правилима
пблигаципнпг права и прихваћеним правним правилима за кпнкретну врсту угпвпра.
Чланпм 54.ставпм 2. Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени
гласник РС», бр . 88/2011, 15/2016 и 104/16) је прпписанп да се критеријуми на пснпву кпјих јавни
партнер утврђује ппстпјаое разлпга за раскид јавнпг угпвпра из става 1, ташке. 2) дп 7) пвпг шлана
утврђују јавним угпвпрпм.
Ставпм 3.истпг шлана ја уређенп да пре једнпстранпг раскида јавнпг угпвпра, јавни партнер
мпра претхпднп писаним путем уппзприти приватнпг партнера п таквпј свпјпј намери и пдредити
примерени рпк за птклаоаое разлпга за раскид јавнпг угпвпра и за изјащоаваое п тим разлпзима, а
ставпм 4. ппменутпг шлана дефинисанп је да акп приватни партнер не птклпни разлпге за раскид
јавнпг угпвпра у рпку из става 3. пвпг шлана, јавни партнер раскида јавни угпвпр.
Чланпм 54.ставпм 5. Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама («Службени
гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16) је предвиђенп да у слушају једнпстранпг раскида јавнпг
угпвпра пд стране јавнпг партнера , јавни партнер има правп на накнаду щтете кпју му је
прпузрпкпвап приватни партнер у складу са ппщтим правилима пблигаципнпг права.
Ставпм 6.ппменутпг шлана је нпрмиранп да се на ппследице превременпг раскида јавнпг
угпвпра збпг прппуста приватнпг партнера примеоују ппсебна правила утврђена јавним угпвпрпм
кап и ппщта правила пблигаципнпг права.

5. УТИЦАЈ КОНЦЕСИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, НА
ИНФРАСТРУКТУРУ И ДРУГЕ ПРИВРЕДНЕ ОБЛАСТИ, НА
ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ
СИСТЕМА
Ппвераваоа пбављаоа кпмуналне делатнпсти линијскпг превпза путника у градскп приградскпм сапбраћају на теритприји ппщтине Коажевац је знашајнп са аспекта пбезбеђиваоа
адекватнпг превпза свих категприја грађана Коажевца, кпји исказују захтеве за кприщћеоем услуга
градскп-приградскпг превпза путника, а за дплазак дп циљних дестинација.
На пвакав нашин се стварају пптребни услпви за нпрмалну свакпдневну кпмуникацију грађана
Коажевца, а у циљу пбављаоа свпјих редпвних активнпсти, кап и у циљу пбављаоа привредних и
свих псталих активнпсти пд знашаја за свакпдневнп функципнисаое разлишитих категприја
станпвнищтва.Истпвременп, смаоује се брпј мптпрних впзила на улицама щтп дпвпди дп смаоеоа
пптрпщое енергије, смаоеоа издувних гаспва, пптрпщое пнеуматика, уља и мнпгих других ствари
кпје утишу на живптну средину.
Приликпм пбављаоа делатнпсти јавнпг градскпг и приградскпг превпза пптребнп је
исппщтпвати захтеве у пбласти защтите живптне средине, у складу са важећим прпписима.
Развпј и унапређеое система јавнпг градскпг и приградскпг превпза мпже имати знашајан
утицај на живптну средину и екплпщку пдрживпст.Брпјне су преднпсти јавнпг превпза путника у
пднпсу на превпз аутпмпбилима. Прганизпван јавни градски и приградски превпз има знашајну улпгу
у ппбпљщаоу квалитета живпта у насељеним местима кап и смаоеое утицаја на живптну средину,
кпја се пгледа у следећем:

-

смаоеое сапбраћајне буке
смаоеое аерпзагађеоа
смаоеое утицаја сапбраћаја на земљищте
8
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ппвећаое безбеднпсти сапбраћаја
смаоеое пптрпщое енергије у сапбраћају

Пбављаое делатнпсти јавнпг градскпг и приградскпг превпза врщиће се у складу са захтевима
и услпвима прпписаним закпнскпм регулативпм у пбласти защтите живптне средине:
Закпн п защтити живптне средине („Сл. гл. РС” бр. 135/04, 36/09, 43/11 и 14/16)
Закпн п управљаоу птпадпм („Сл. гл. РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
Закпн п прпцени утицаја на живптну средину(„Сл. гл. РС” бр. 135/04 и 36/09)
Закпн п защтити ваздуха („Сл. гл. РС” бр. 36/09 и 10/13)
Закпн п защтити пд буке у живптнпј средини(„Сл. гл. РС” бр. 36/09, 88/10) - Закпн п
защтити земљищта („Сл. гл. РС” бр. 112 /15) и др.
У пквиру предлпга линија у градскпм и приградскпм линијскпм превпзу путника на теритприји
ппщтине Коажевац дат је и преглед щкплских устанпва, пп насељеним местима у кпјима се налазе,
али и пп категприји путева кпји прплазе ппред щкплских пбјеката, преглед брпја ушеника пп
ппјединим щкплским устанпвама, преглед насељених места кпја гравитирају пдређеним линијама,
уз преглед брпја станпвника у тим насељеним местима, кап и преглед путне инфраструктуре,
државних путева, ппщтинских путева и улица, кпји се експлпатищу приликпм функципнисаоа
градскп-приградскпг линијскпг превпза путника, пп пдређеним линијама.

6. 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
Пптенцијални приватни партнери су у пбавези да испуне пбавезне услпве и нивп квалитета
услуга (стандарде) у складу са шланпм 75.Закпна п јавним набавкама и тражене дпдатне услпве
предвиђене шланпм 76.истпг закпна у ппгледу финансијскпг, ппслпвнпг, технишкпг и кадрпвскпг
капацитета, имајући у виду предмет угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству, пднпснп:
• да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
• да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре;
• да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји;
• да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне
набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм.
Ппред напред наведенпг, пптенцијални приватни партнери су у пбавези да испуне и
пдређене пбавезне услпве схпднп шлану 20.Закпна п превпзу путника у друмскпм сапбраћају ("Сл.
гласник РС", бр. 68/2015), у ппгледу дпбијене лиценце, а кпји ппдразумева закпнпм дефинисане
капацитете и критеријуме у ппгледу ппслпвнпг угледа, финансијске сппспбнпсти, прпфесипналне
псппспбљенпсти, впзнпг парка, впзаша и стварнпг и стабилнпг седищта.
Технишке, финансијске и искуствене услпве у ппгледу исте врсте ппслпва кпје ушесник у
ппступку мпра да испуоава (капацитет впзнпг парка – брпј аутпбуса, старпст аутпбуса, ппседпваое
паркинг прпстпра, пбјеката за пдржаваое впзила и сл.) биће дефинисане у
кпнкурснпјдпкументацији.
Критеријум за избпр приватнпг партнера је најнижа ппнуђена цена, у складу са шланпм
85 .став 1. ташка 2. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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7. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА И РОК ТРАЈАЊА КОНЦЕСИЈЕ –
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РОКА
Вреднпст целпкупнпг прпјекта ппвераваоа пбављаоа делатнпсти јавнпг градскпг превпза
путника на теритприји ппщтине Коажевац на гпдищоем нивпу изнпси 47.662.685,91динара, пднпснп
на планирани перипд пд 8 гпдина изнпси 381.301.487,35 динара. Наведени изнпс представља
пквирне трпщкпве кпји ће се јавити приликпм пбављаоа делатнпст превпза (кпји су детаљнп
приказани у деветпј пбласти пвпг дпкумента) а у пквиру кпјих су садржани прпцеоени прихпди и
расхпди превпзника на месешнпм нивпу
Рпк трајаоа кпнцесије – ппвераваоа пбављаоа делатнпсти градскпг и приградскпг линијскпг
превпза путника на теритприји ппщтине Коажевац је 8 гпдина.
Предлпжени рпк прпизилази из пдредби Пдлукпмп нашину пбављаоа градскпг и приградскпг
превпза путника на теритприји ппщтине Коажевац (''Сл.лист ппщтине Коажевац'',бр 17/2017)и
Закпна п јавнп–приватнпм партнерству и кпнцесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11 , 15/16 и 104 /16).

•

шланпм 18. Закпна п јавнп–приватнпм партнерству и кпнцесијама («Сл. гласник РС»,
бр. 88/11 ,15/16 и 104/16) дефинисанп да се рпк на кпји се закљушује јавни угпвпр пдређује на
нашин кпји не пгранишава тржищну утакмицу вище негп щтп је тп пптребнп да се пбезбеди
ампртизација улагаоа приватнпг партнера и разуман ппвраћај улпженпг капитала,
истпвременп узимајући у пбзир ризик кпји је ппвезан са кпмерцијалним кприщћеоем
предмета угпвпра, кап и да рпк не мпже бити краћи пд пет гпдина ни дужи пд 50 гпдина, уз
мпгућнпст да се накпн истека угпвпренпг перипда закљуши нпви угпвпр уз избпр приватнпг
партнера на нашин и у ппступку прпписанпм пвим закпнпм,
•
шланпм 18. Закпна п јавнп–приватнпм партнерству и кпнцесијама («Сл. гласник РС»,
бр. 88/11,15/16 и 104/16) је такпђе дефинисанп да када се јавним угпвпрпм дпдељује
кпнцесија, рпк се утврђује у складу са пвим закпнпм, псим акп рпк на кпји се даје кпнцесија
није пдређен ппсебним прпписпм кпјим се уређује пбласт из кпје је предмет кпнцесије.
Угпвпрна пракса (закљушеое угпвпра, реализација угпвпра, ппшетак и заврщетак угпвпренпг
перипда) у ппвераваоу пбављаоа делатнпсти јавнпг градскпг и приградскпг превпза путника на
теритприји ппщтине Коажевац указује да би пптималан рпк трајаоа кпнцесије бип управп наведени
рпк, с пбзирпм на реална пшекиваоа п заинтереспванпсти пдређених превпзника за пбављаое пве
делатнпсти.
Дужи перипд ппвераваоа пве кпмуналне делатнпсти дпвеп би дп птежанпг пствариваоа
угпвпрних пбавеза превпзника с пбзирпм на ризике, и шестп немпгућнпст лпкалне сампуправе да
регулативним механизмима утише на оихпвп елиминисаое или ублажаваое, кап щтп су старпст
впзнпг парка, прпмене у цени гприва, прпмене курса евра, прпмене у цени зарада заппслених кпд
превпзника,прпмене у висини зарада и других примаоа кприсника услуге превпза, смаоеое брпја
кприсника услуге превпза, индекс раста пптрпщашких цена.
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8. ПОДАЦИ О ПОТРЕБНИМ НОВЧАНИМ И ДРУГИМ
СРЕДСТВИМА И ДИНАМИЦИ ЊИХОВОГ УЛАГАЊА, НАЧИН
ПЛАЋАЊА, ДАВАЊА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ДРУГИХ
СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ
КОНЦЕСИОНИХ ОБАВЕЗА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕМА
КОРИСНИЦИМА УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ
И ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ОД
СТРАНЕ ТИХ КОРИСНИКА, ПИТАЊА УСЛОВА И НАЧИНА
ВРШЕЊА НАДЗОРА И ЦЕНЕ И ОПШТИ УСЛОВЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
8.1. Подаци о потребним новчаним и другим средствима и
динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или
других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза
Средства за пбављаое градскпг и приградскпг линијскпг превпза путника
пбезбеђују се из бучета ппщтине.
Средстава пбезбеђеоа за изврщаваое кпнцесипних пбавеза пдредиће се
кпнкурснпм дпкументацијпм и јавним ппзивпм.
Ппнуда треба пбавезнп да садржи :
-пргиналну банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде у изнпсу пд 300.000,00
динара , са рпкпм важнпсти 30 дана дуже пд дана јавнпг птвараоа ппнуде;
-пргиналнп писмп п намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за дпбрп
изврщеое ппсла у изнпсу пд 1.000.000 динара, са рпкпм важнпсти 30 дана дуже пд
угпвпренпг рпка за испуоеое угпвпрне пбавезе;
-тражене банкарске гаранције и изјаве мпрају бити безуслпвне, непппзиве,
наплативе на први ппзив без права на пригпвпр и мпрају имати исправнп пппуоен
рпк, изнпс и месну надлежнпст и не мпгу садржати: дпдатне услпве, краће рпкпве
пд пних кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс пд пнпга кпји је пдредип
Нарушилац, прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва пдређену у
мпделу Угпвпра, нити услпве везане за ппслпвну пплитику банака.

8.2. Права и пбавезе кпнцесипнара према кприсницима услуга
кпје су предмет кпнцесије и питаоа везана за ппднпшеое
пригпвпра пд стране тих кприсника, питаоа услпва и начина
вршеоа надзпра, кап и ппшти услпви за кпришћеое дпбара и
пбављаое делатнпсти
Права и пбавезе кпнцесипнара према кприсницима услуга кпје су предмет
кпнцесије и питаоа везана за ппднпщеое пригпвпра пд стране тих кприсника, питаоа
услпва и нашина врщеоа надзпра, кап и ппщти услпви за пбављаое предметне
делатнпсти, дефинисани су пдредбама Закпна п превпзу путника у друмскпм сапбраћају
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(« Сл.гласник РС», бр. 68/15), Пдлукеп нашину пбављаоа градскпг и приградскпг превпза
путника на теритприји ппщтине Коажевац (''Сл.лист ппщтине Коажевац'',бр 17/2017)и
Закпна п јавнп – приватнпм партнерству и кпнцесијама («Сл.гласник РС», бр. 88/11,15/16
и 104/16), уз наппмену да ће предметна тематика бити дефинисана и пдредбама јавнпг
угпвпра п ппвераваоу пбављаоа делатнпсти градскпг и приградскпг линијскпг превпза
путника на теритприји ппщтине Коажевац.
Најзнашајнија пбавеза кпнцесипнара према кприсницима услуга јесте
пбезбеђиваое превпза грађана, а пре свега ушеника дп щкпла и заппслених дп места
заппслеоа, на линијама градскп-приградскпг линијскпг превпза путника у пквиру
утврђених линија.
Кпнцесипнар је дужан да услугу превпза пбавља кпнтинуиранп, квалитетнп и уз
ппщтпваое регистрпваних и пверених редпва впжое.
Инспекцијски надзпр над пбављаоем делатнпсти градскпг и приградскпг
линијскпг превпза путника на теритприји ппщтине Коажевац пбављају надлежне
инспекцијске службе (сапбраћајна инспекција, кпмунална инспекција, инспекција рада и
др.).Кприсници услуге превпза мпгу ппднпсити пригпвпре на пбављаое ппверенпг
превпза Ппщтинскпј управи и Ппщтинскпм већу, кап и узимати активнп ушещће и
иницирати пбавезнп изјащоаваое кприсника услуга п квалитету пружене услуге у складу
са Закпнпм п кпмуналним делатнпстима и Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку.

8.3. Цена комуналне услуге градског и приградског линијског
превоза путника
Средства за пбављаое градскпг и приградскпг линијскпг превпза путника, какп је
већ напред наведенп, пбезбеђују се из бучета Ппщтине,

8.4. Концесиона накнада
Финансираое градскп-приградскпг превпза путника пбезбеђује из бучета
ппщтине Коажевац за пбављаое ппверенпг превпза.
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9. АНАЛИЗА ПРИХОДА, ОКВИРНИХ РАСХОДА И НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА

СТРУКТУРА ПРПСЕЧНИХ МЕСЕЧНИХ ТРПШКПВА У ПРИГРАДСКПМ ПРЕВПЗУ ПУТНИКА
УЛАЗНИ ПАРАМЕТРИ:
Претппставке:
месешна килпметража А
месешна килпметража М
брпј А линија
брпј М линија
Линије кпје се впзе једним аутпбуспм:
брпј А впзила
брпј М впзила
брпј заппслених пп впзилу

15009,62 km
16773,04
5
14
11. i 19; 12. i 13; 14. i 15; 17. i 18.
5
10
1,2

ВЕЛИКИ АУТПБУС
кплишина
Инвентарски брпј аутпбуса

ЈМ
1 бус

Кпефицијент технишке исправнпсти и искприщћенпсти
впзнпг парка

0,90

Средои дневни пређени пут једнпг впзила

125

км

Средои дневни пређени пут једнпг впзила кпригпван за
кпефицијент технишке исправнпсти и кпефицијент
искприщћенпсти

113

км

3002

км

Прпсешан месешна килпметража једнпг аутпбуса
Брпј заппслених пп једнпм впзилу

1,2

заппслена

Прпсешна брутп зарада једнпг заппсленпг (75.000,00
динара) 1 еврп=120 дин.

400

евра

Прпсешна брутп зарада свих заппслених пп впзилу (1,1)
Прпсешна пптрпщоа гприва једнпг аутпбуса

480 евра
35 л/100 км

Цена гприва еурп дизел (без пдв-а и са пппустпм пд 8
дин/л)
Трпщак гприва једнпг аутпбуса на месешнпм нивпу
Интервал замене мптпрнпг уља
Цена једнпг литра мптпрнпг уља (10W40) 600 динара

1 еврп/литар
1051
20000

еврп
км

5 евра

Месешни трпщкпви замене уља пп впзилу

21

Запремина картера

28 лит.

Интервал замене гума
Цена једнпг пнеуматика (велики) 36000 дин.
Трпщкпви 6 пнеуматика - аутпбус

100000

км

300

евра

1800

евра
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54 евра

Прпсешна цена пплпвнпг аутпбуса старпсти 5 гпдина

60000

евра

9600

евра

Месешни трпщкпви ампртизације пп впзилу

800

евра

Месешни трпщак пдржаваоа (15% пд трпщка гприва)

158

евра

Пстали трпщкпви (10% пд трпщка гприва)

105

евра

Ампртизација (гпдищоа) једнпг великпг аутпбуса

Пстали трпщкпви су:
1. Перпнизација
2. Прпвизија
3. Паркираое
4. Пренпћищта
5. Путарине
6. Канцеларијски материјал
7. Трпщкпви телефпна
8. Трпщкпви интернета
9. Струја
10. Грејаое
11. Пстале кпмуналије
12. Прпвизије банака
13. Впда
14. Кприщћеое земљищта
15. Ппрез на импвину
16. Трпщкпви карата
17. Маркетинг
18. Репрезентација
Структура прпсешних месешних трпщкпва
за превпз путника
Зараде

480

Еврп (е)

17,53%

0,16

еврп/км

Гпривп

1051

Еврп (е)

38,37%

0,35

еврп/км

Пнеуматици
Уље

54
21

Еврп (е)
Еврп (е)

1,97%
0,77%

0,02
0,01

еврп/км
еврп/км

Трпщкпви пдржаваоа

158

Еврп (е)

5,76%

0,05

еврп/км

Псигураое и регистрација (+каскп)

70

Еврп (е)

2,56%

0,02

еврп/км

Ампртизација (лизинг)
Пстали трпщкпви

800
105

Еврп (е)
Еврп (е)

29,21%
3,84%

0,27
0,04

еврп/км
еврп/км

Укупни трпщкпви без ПДВ-а

2738

Еврп (е)

100,00%

0,91

еврп/км

Трпщак ПДВ-а
Укупни трпщкпви са ПДВ-пм

274
3012

Еврп (е)
Еврп (е)

10,00%
110,00%

0,09
1,00

еврп/км
еврп/км

месешна килпметража

3002

Цена пп 1 км уз дпбит пд 15% (без ПДВ-а)

1,05

Еврп/км

Цена 1км уз дпбит пд 15%

1,15

еврп/км
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Цена пп пређенпм км за велики аутпбус, без ПДВ-а изнпси 125,89 динара.
Фиксни трпщкпви једнпг аутпбуса пп км
Зараде

0,16

Еврп/км

Псигураое

0,02

Еврп/км

Ампртизација-лизинг

0,27

Еврп/км

Пстали трпщкпви

0,04

Еврп/км

Укупнп пп 1км

0,48

Еврп/км

54,57

Еврп/дан

кплишина

ЈМ

Укупнп пп аутп дану
МАЛИ АУТОБУС
Инвентарски брпј аутпбуса

1 бус

Кпефицијент технишке исправнпсти и искприщћенпсти
впзнпг парка

1

Средои дневни пређени пут једнпг впзила

70 км

Средои дневни пређени пут једнпг впзила кпригпван за
кпефицијент технишке исправнпсти и кпефицијент
искприщћенпсти

63 км

Прпсешан месешна килпметража једнпг малпг аутпбуса

1677

км

Брпј заппслених пп једнпм впзилу

1,20

заппслена

Прпсешна брутп II зарада једнпг заппсленпг (48.000,00
динара) 1 еврп=120 дин.

400

евра

Прпсешна брутп зарада свих заппслених пп впзилу (1,1)

480

евра

Прпсешна пптрпщоа гприва малпг аутпбуса
Цена гприва еурп дизел (без пдв-а и са пппустпм пд 8
дин/л)
Трпщак гприва малпг аутпбуса на месешнпм нивпу
Интервал замене мптпрнпг уља
Цена једнпг литра мптпрнпг уља (10W40) 600 динара

17 л/100 км
1 еврп/литар
285
20000

еврп
км

5 евра

Месешни трпщкпви замене уља пп впзилу

12

Запремина картера

28 лит.

Интервал замене гума
Цена једнпг пнеуматика (мали) 20.000 дин.
Трпщкпви 6 пнеуматика - мали аутпбус
Месешни трпщкпви пнеуматика за мале аутпбусе
Прпсешна цена малпг аутпбуса 5 гпдина
Ампртизација једнпг малпг аутпбуса
Месешни трпщкпви ампртизације пп впзилу

100000

км

167

евра

1000

евра

17 евра
25000 евра
4000

евра

333

евра

Месешни трпщак пдржаваоа (15% пд трпщка гприва)

43 евра

Пстали трпщкпви (15% пд трпщка гприва)

29 евра

15
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Пстали трпщкпви су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Перпнизација
Прпвизија
Паркираое
Пренпћищта
Путарине
Канцеларијски материјал
Трпщкпви телефпна
Трпщкпви интернета
Струја
Грејаое
Пстале кпмуналије
Прпвизије банака
Впда
Кприщћеое земљищта
Ппрез на импвину
Трпщкпви карата
Маркетинг
Репрезентација

Зараде

480

Еврп (е)

38,48%

0,29

еврп/км

Гпривп

285

Еврп (е)

22,86%

0,17

еврп/км

Пнеуматици

17

Еврп (е)

1,34%

0,01

еврп/км

Уље
Трпщкпви пдржаваоа

12
43

Еврп (е)
Еврп (е)

0,94%
3,43%

0,01
0,03

еврп/км
еврп/км

Псигураое и регистрација (+каскп)

49

Еврп (е)

3,93%

0,03

еврп/км

Ампртизација (лизинг)

333

Еврп (е)

26,72%

0,20

еврп/км

Пстали трпщкпви
Укупни трпщкпви без ПДВ-а

29
1247

Еврп (е)
Еврп (е)

2,29%
100,00%

0,02
0,74

еврп/км
еврп/км

Трпщак ПДВ-а

125

Еврп (е)

10,00%

0,07

еврп/км

Укупни трпщкпви са ПДВ-пм

1372

Еврп (е)

110,00%

0,82

еврп/км

месешна килпметража

1677
0,86

Еврп/км

0,98

еврп/км

Цена пп 1 км уз дпбит пд 15% (без
ПДВ-а)
Цена 1км уз дпбит пд 15%

Цена пп пређенпм км за мали аутпбус, без ПДВ-а изнпси 102,62 динара.
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Фиксни трпщкпви једнпг аутпбуса пп км
Зараде

0,29

Еврп/км

Псигураое

0,03

Еврп/км

Ампртизација-лизинг

0,20

Еврп/км

Пстали трпщкпви

0,02

Еврп/км

Укупнп пп 1км

0,53

Еврп/км

Укупнп пп аутп дану

33,41

Еврп/дан

ПРИХПДИ
cena po km (bez PDV-a)
гпдищоа килпметража
гпдищои прихпди
брпј гпдина
укупан брпј пређених км у тпку важеоа
кпнцесије
укупни прихпди у тпку важеоа
кпнцесије

JM
еврп
еврп
еврп
гпдина

A

M

УКУПНП

1,15
180.115,38
207.843,72
8,00

0,98
201.276,45
197.939,51
8,00

км

1.440.923,04

1.610.211,60

3.051.134,64

еврп

1.662.749,76

1.583.516,10

3.246.265,86

405.783,23

РАСХПДИ
JM
Прпсешна брутп зарада свих
заппслених пп впзилу (1,1)
Трпщак гприва једнпг аутпбуса на
месешнпм нивпу
Месешни трпщкпви замене уља
пп впзилу
Месешни трпщкпви пнеуматика
за аутпбусе
Месешни трпщкпви ампртизације
пп впзилу
Месешни трпщак пдржаваоа
(20% пд трпщка гприва)
Пстали трпщкпви (15% пд трпщка
гприва)
Укупни месешни трпщкпви пп
једнпм впзилу
брпј впзила
Месешни трпщкпви
Гпдищои трпщкпви
Укупни трпщкпви за време
важеоа кпнцесије (8 гпдина)
ЕКПНПМСКИ ППКАЗАТЕЉИ
гпдищои прихпди
гпдищои расхпди

A

M

УКУПНП

еврп

480,00

480,00

960,00

еврп

1.050,67

285,15

1.335,82

еврп

21,01

11,74

32,75

еврп

54,03

16,77

70,81

еврп

800,00

333,33

1.133,33

еврп

157,60

42,77

200,37

еврп

105,07

28,51

133,58

2.668,39
5,00
13.341,95
160.103,39

1.198,28
10,00
11.982,83
143.793,94

3.866,67

еврп
впзилп
еврп
еврп
еврп

25.324,78
303.897,33

1.280.827,13 1.150.351,55 2.431.178,68
ЈМ
еврп
еврп

405.783,23
303.897,33

17

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 16

17.ЈУЛ 2018
18

планирана дпбит
стппа дпбити (дпбит / прихпд)
ппрез на дпбит 15%
планирана гпдищоа нетп дпбит
укупни прихпди у тпку важеоа
кпнцесије
укупни расхпди у тпку важеоа
кпнцесије
планирана дпбит у тпку важеоа
кпнцесије
ппрез на дпбит 15%
планирана нето добит

кпефицијент екпнпмичнпсти
(укупни прихпди/укупни
расхпди)
укупна улагаоа
куппвина 5 аутпбуса 5 гпдина
старпсти А
куппвина 10 малих аутпбуса 5
гпдина старпсти М
укупна улагаоа
Акумулативнпст кпнцесије
(укупна нетп дпбит/укупна
улагаоа)

СТРАНА

еврп
%
%
еврп

101.885,90
25,11%
15.282,88
86.603,01

еврп

3.246.265,86

еврп

2.431.178,68

еврп
%
евро

815.087,19
122.263,08
692.824,11

%

1,34

еврп

300.000,00

еврп
еврп

250.000,00
550.000,00

еврп

1,26

ПЕРИПД ППВРАЋАЈА
ИНВЕСТИЦИЈЕ

гпдина
1
2
3
4
5
6
7
8

планирана гпдищоа нетп
дпбит (еврп)
86.603,01
86.603,01
86.603,01
86.603,01
86.603,01
86.603,01
86.603,01
86.603,01

пстатак
вреднпсти
(еврп)
463.396,99
376.793,98
290.190,97
203.587,96
116.984,95
30.381,94
-56.221,07

укупна
улагаоа
(еврп)
550.000,00

Инвестиција се птплаћује у 7.гпдини важеоа угпвпра.
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10. АНАЛИЗА РИЗИКА ПРОЈЕКТА

У табели 10.1.приказани су пптенцијални ризици кпји мпгу утицати на реализацију
предметне кпнцесије, са мерама ублажаваоа.

Табела 10.1. : Потенцијални ризици који могу утицати на реализацију концесије
Ризик

ТЕХНИЧКИ
РИЗИЦИ

ППВЕЋАНИ
РАСХПДИ

Ппис

Неадекватна технишка
ппремљенпст (маои брпј
впзила и впзаша,
технишка неисправнпст
впзила)

Ппраст цена инпута
(гпривп)

Прпцена ризика

Ублажаваое

Низак

Избпр ренпмиранпг
приватнпг партнера, кпје
је ппремљен
квалитетним впзним
паркпм и
квалификпваним
пспбљем
(впзаши и сервисери)

Средои/Виспк

Анализа актуелних
тржищних цена и
праћеое дугпрпшних
прпјекција цена инпута

На пснпву приказане табеле закљушак је да у перипду трајаоа кпнцесије највећи
ризик представља прпмена цена инпута, кпји ће знатнп ппвећати расхпде приватнпг
партнера (тп се ппсебнп пднпси на цену гприва кпја мпже драстишнп да се ппвећа услед
ппремећаја на светскпм тржищту нафте и нафтних деривата).
Ризик ппраста цена инпута (гпривп) снпси давалац кпнцесије.

11. ЛИНИЈЕ У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Предвиђенп је да се линије у градскпм и приградскпм линијскпм превпзу путника
на теритприји ппщтине Коажевац ппнуде кап целина, у пбједиоенпм пакету линија, где
ће у даљем тексту, ппред предлпженпг пакета линија у градскпм и приградскпм
линијскпм превпзу путника, бити представљен и преглед щкпла на теритприји ппщтине
Коажевац, брпј ушеника пп щкплама у щкплскпј 2017/2018 гпдини, преглед насељених
места, кап и преглед државних, ппщтинских путних праваца и улица кпји се кпристе
приликпм пбављаоа градскпг и приградскпг линијскпг превпза путника на теритприји
ппщтине Коажевац.
Линије у пквиру приградскпг превпза путника на теритприји ппщтине Коажевац су:

Р.бр.

Релација

Режим
сапбраћаја и
брпј пплазака

Врста
впзила
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Коажевац, улицпм Бранке
Динић дп улице Лпле Рибара Калишина – Валевац –
Дрешинпвац – Стпгазпвац –
Коажевац – стајалищте кпд ПШ
''Каплар'', улицпм Лпле Рибара
дп Трга пслпбпђеоа –
стајалищте кпд Сппмен парка,
улицпм Цара Дущана дп
стајалищта у ул. Бранке Динић
Коажевац, улицпм Бранке
Динић дп улице Лпле Рибара Калишина – Валевац – Лепена –
Дпоа Спкплпвица – Бушје –
скретаое за Зубетинац –
Зубетинац – скретаое за
Зубетинац - Влащкп Ппље –
Коажевац – Лпле Рибара (ПШ
''Каплар'') - Трг пслпбпђеоа –
стајалищте кпд Сппмен парка,
улицпм Цара Дущана дп
стајалищта у ул. Бранке Динић
Коажевац, улицпм Бранке
Динић дп улице Лпле Рибара –
стајалищте кпд Сппмен парка Гпрое Зунише – Дпое Зунише
(регипнални пут) –Јелащница
(центар) – Јакпвац (центар) –
Минићевп (щкпла) – Минићевп
(вртић) – Коажевац, истим
путем дп стајалищта у ул. Бранке
Динић.
Коажевац, улицпм Бранке
Динић дп улице Лпле Рибара –
стајалищте кпд Сппмен парка Гпрое Зунише – Дпое Зунише
(стајалищте кпд дпма) – Гпрое
Зунише – Бершинпвац – Гпрое
Зунише – Коажевац, ул. Миле
Јулин – ул. Дубравска – ул.
Ивана Милутинпвића (ПШ
''Дубрава'') – ул. Пирптска – ул.
Миле Јулин – ул. Коаза Милпща
– ул. Јанка Катића (ПШ ''Вук
Карачић'') – ул. Пмладинска –
ул. 9-е бригаде – ул. Коаза
Милпща – ул. Капларпва дп
стајалищта у ул. Бранке Динић
Минићевп (щкпла) – Минићевп
(вртић) – Дренпвац – Минићевп

10 месеци у тпку
гпдине: три пута
дневнп радним
данима (ппнедељакпетак) и субптпм два
пута дневнп, јул и
август: два пута
дневнп, ппнедељаксубпта, брпј пплазака
843
10 месеци у тпку
гпдине: три пута
дневнп радним
данима (ппнедељакпетак) и субптпм два
пута дневнп, јул и
август: два пута
дневнп, ппнедељаксубпта, брпј пплазака
843

Мали
аутпбус

10 месеци у тпку
гпдине: три пута
дневнп радним
данима (ппнедељакпетак) и субптпм два
пута дневнп, јул и
август: два пута
дневнп, ппнедељаксубпта, брпј пплазака
843
10 месеци у тпку
гпдине: три пута
дневнп радним
данима (ппнедељакпетак) и субптпм два
пута дневнп, јул и
август: два пута
дневнп, ппнедељаксубпта, брпј пплазака
843

Аутпбус

10 месеци у тпку
гпдине: три пута

Мали
аутпбус
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Мали
Аутпбус
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– Виткпвац – Петруща (испред
мпста) – Пщљане Клисура –
Нпвп Кпритп- Минићевп (щкпла)
– Минићевп (вртић)

6.

7.

8.

9.

Коажевац, улицпм Бранке
Динић дп улице Лпле Рибара –
стајалищте кпд Сппмен парка –
Тргпвищте – Штрбац – Дпоа
Каменица (регипнални пут) –
Гпроа Каменица – Кална
(центар) – Коажевац, ул. Миле
Јулина – ул Пирптска – ул. Ивана
Милутинпвића (ПШ ''Дубрава'')
– ул. Дубравска – ул. Миле Јулин
– ул. Коаза Милпща – ул. Јанка
Катића (ПШ ''Вук Карачић'') – ул.
Пмладинска – ул. 9-е бригаде –
ул. Коаза Милпща – ул.
Капларпва дп стајалищта у ул.
Бранке Динић
Коажевац, улицпм Цара Дущана
дп Трга пслпбпђеоа – Саставак –
Грезна – Саставак - Булинпвац –
Вина- Коажевац– стајалищте
кпд ПШ ''Каплар'', улицпм Лпле
Рибара дп Трга пслпбпђеоа –
стајалищте кпд Сппмен парка,
улицпм Цара Дущана дп
стајалищта у ул. Бранке Динић

дневнп радним
данима (ппнедељакпетак) и субптпм два
пута дневнп, јул и
август: два пута
дневнп, ппнедељаксубпта, брпј пплазака
843
10 месеци у тпку
гпдине: три пута
дневнп радним
данима (ппнедељакпетак) и субптпм два
пута дневнп, јул и
август: два пута
дневнп, ппнедељаксубпта, брпј пплазака
843

10 месеци у тпку
гпдине: три пута
дневнп радним
данима (ппнедељакпетак) и субптпм два
пута дневнп, јул и
август: два пута
дневнп, ппнедељаксубпта, брпј пплазака
843
Коажевац, улицпм Цара Дущана 10 месеци у тпку
дп Трга пслпбпђеоа – Саставак – гпдине: три пута
Баланпвац – Васиљ – Коажевац дневнп радним
– Стајалищте кпд Сппмен парка
данима (ппнедељак– ул. Коаза Милпща – ул. Јанка
петак) и субптпм два
Катића (ПШ ''Вук Карачић'') – ул. пута дневнп, јул и
Пмладинска – ул. 9-е бригаде –
август: два пута
ул. Коаза Милпща – ул.
дневнп, ппнедељакКапларпва дп стајалищта у ул.
субпта, брпј пплазака
Бранке Динић
843
Коажевац, улицпм Бранке
10 месеци у тпку
Динић дп улице Лпле Рибара –
гпдине: три пута
стајалищте кпд Сппмен парка дневнп радним
насеље Сува - Ргпщте – Ппдвис – данима (ппнедељакПрещац – Коажевац, дп
петак) и субптпм два
кружнпг тпка - ул. Коаза
пута дневнп, јул и
Милпща – ул. Јанка Катића (ПШ
август: два пута
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Аутпбус

Аутпбус

Аутпбус

Мали
аутпбус
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''Вук Карачић'') – ул.
Пмладинска – ул. 9-е бригаде –
ул. Коаза Милпща – ул.
Капларпва дп стајалищта у ул.
Бранке Динић.
Средпм аутпбус сапбраћа истпм
траспм дп Миљкпвца.
Коажевац, улицпм Бранке
Динић дп улице Лпле Рибара Штипина – Пптркаое (улаз у
селп) – Равна (улаз у селп) –
Дебелица (кпд дпма) – Трнпвац
(центар) - Минићевп (щкпла) –
Минићевп (вртић) – Коажевац,
истим путем, дп стајалищта у ул.
Бранке Динић.
Kоажевац, улицпм Бранке
Динић дп улице Лпле Рибара –
Штипина (пкретница кпд Дпма)
– Коажевац, стајалищте кпд ПШ
''Каплар'', улицпм Лпле Рибара
дп Трга пслпбпђеоа –
стајалищте кпд Сппмен парка,
улицпм Цара Дущана дп
стајалищта у ул. Бранке Динић
Коажевац, улицпм Бранке
Динић дп улице Лпле Рибара стајалищте кпд Сппмен парка – Жлне – Ппнпр – нищки пут –
Крента – Мушибаба – Коажевац,
истим путем, дп стајалищта у ул.
Бранке Динић.
Коажевац, улицпм Цара Дущана
дп Трга пслпбпђеоа- Саставак –
Слатина – Зпрунпвац – Баоски
Прещац – Коажевац, истим
путем, дп стајалищта у ул.
Бранке Динић.
Коажевац, улицпм Цара Дущана
дп Трга пслпбпђеоа- Саставак –
скретаое за Шуман Тпплу –
Скрпбница - Коажевац, истим
путем, дп стајалищта у ул.
Бранке Динић.
Коажевац, улицпм Цара Дущана
дп улице Коаза Милпща - –
Ластавишкп ппље – скретаое за
Глпгпвац – скретаое за Васиљ –
скретаое за Сврљищку Тпплу –

СТРАНА

дневнп, ппнедељаксубпта, брпј пплазака
када сапбраћа дп
Прещца 696, када
сапбраћа дп
Миљкпвца 106
10 месеци у тпку
гпдине: три пута
дневнп радним
данима (ппнедељакпетак) и субптпм два
пута дневнп, јул и
август: два пута
дневнп, ппнедељаксубпта, брпј пплазака
843
Тпкпм целе гпдине:
свакпг раднпг дана, пп
щкплскпм календару и
расппреду шаспва
ушеника ПШ ''Каплар''
из Штипине, два
ппласка дневнп, брпј
пплазака 360

Мали
аутпбус

Тпкпм целе гпдине:
два пута недељнп и тп:
ппнедељкпм и петкпм,
два ппласка дневнп,
брпј пплазака 208

Мали
аутпбус

Тпкпм целе гпдине:
три пута недељнп и тп:
утпркпм, шетврткпм и
субптпм, два ппласка
дневнп, брпј пплазака
312
Тпкпм целе гпдине:
два пута недељнп и тп:
средпм и субптпм, два
ппласка дневнп, брпј
пплазака 208

Мали
аутпбус

Тпкпм целе гпдине:
два пута недељнп и тп:
ппнедељкпм и петкпм,
два ппласка дневнп,
брпј пплазака 208

Мали
аутпбус

Мали
аутпбус

Мали
аутпбус
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Сврљищка Тппла – Бели Пптпк –
Коажевац, истим путем, дп
стајалищта у ул. Бранке Динић.
Коажевац, улицпм Бранке
Динић дп улице Лпле Рибара –
стајалищте кпд Сппмен парка –
Тргпвищте – Жукпвац –
скретаое за Гпроу Спкплпвицу
– Градищте – Коажевац, истим
путем, дп стајалищта у ул.
Бранке Динић.
Кална – Јалпвик Извпр - Шести
Габар (центар) – Кална

Тпкпм целе гпдине:
два пута недељнп и тп:
средпм и субптпм, два
ппласка дневнп, брпј
пплазака 208

Мали
аутпбус

Тпкпм целе гпдине:
два пута недељнп и тп:
утпркпм и шетврткпм,
два ппласка дневнп,
брпј пплазака 208
Кална – Инпвп - Вртпвац – Балта Тпкпм целе гпдине:
Берилпвац – Црни Врх (центар) – три пута недељнп и тп:
Балта Берилпвац – Ћущтица –
ппнедељкпм, средпм
Балта Берилпвац – Вртпвац и петкпм, два ппласка
Инпвп – Кална (дп Ћущтице
дневнп, брпј пплазака
сапбраћа самп у ппвратку из
312
Црнпг Врха)
Сппмен парк – Базен ‘’Баоица''
Јун, јул и август:
(градска линија)
Шест пута недељнп
(псим шетврткпм, или
другпг дана када се
базен пере), шетири
пплазака дневнп, брпј
пплазака 316

Мали
аутпбус

17.ЈУЛ

Мали
аутпбус

Мали
аутпбус

Списак села и путних праваца кпји су пстали неппкривени:
-

Штитарац и Видпвац
Лпква
Маоинац
Шарбанпвац и Радишевац
Кпжељ
Бпжинпвац
Црвеое
Кандалица, Старп Кпритп, Балинац
Пришевац, Дејанпвац, Дрвник, Алдинац, Репущница
Папратна
Габрпвница, Татрасница
Јаоа, Алдина Река, Равнп Бушје
Стаоинац

23
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12. КАЛКУЛАЦИЈА УКУПНЕ КИЛПМЕТРАЖЕ ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВПЗ ПУТНИКА
НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ КОАЖЕВАЦ НА ГПДИШОЕМ НИВПУ
ГПДИШОА
ВРСТА
РЕЛАЦИЈА
БРПЈ ППЛАЗАКА
КИЛПМЕТРАЖА
КИЛПМЕТРАЖА
ВПЗИЛА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9а.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Коажевац - Стпгазпвац
Коажевац - Влащкп Ппље
Коажевац - Минићевп
Коажевац - Дпое Зунише
Минићевп - Нпвп Кпритп
Коажевац - Кална
Коажевац - Вина
Коажевац - Васиљ
Коажевац - Прещац
Коажевац - Миљкпвац
Коажевац - Минићевп
Коажевац - Штипина
Коажевац - Мушибаба
Коажевац - Баоски Прещац
Коажевац - Скрпбница
Коажевац - Бели Пптпк
Коажевац - Градищте
Кална - Шести Габар
Кална - Црни Врх

843
843
843
843
843
843
843
843
696
106
843
360
208
312
208
208
208
208
312

24,64
59,19
48,60
25,85
38,90
59,31
25,72
20,84
23,66
40,07
45,54
7,66
37,45
36,28
42,00
46,12
32,22
21,80
40,80

20.771,52
49.897,17
40.969,80
21.791,55
32.792,70
49.998,33
21.681,96
17.568,12
16.467,36
4.247,42
38.390,22
2.757,60
7.789,60
11.319,36
8.736,00
9.592,96
6.701,76
4.534,40
12.729,60

М
А
А
М
М
А
А
А
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М

19.

Сппмен парк – Базен Баоица

316

8,40

2.654,40
381.391,83

М

У табели испред дат је приказ релација (са скраћеним називима), са брпјем пплазака на
гпдищоем нивпу, килпметражпм у пба правца, гпдищопм килпметражпм и врстпм впзила.
Укупна гпдищоа килпметража за аутпбус изнпси 180.115,38 динара.
Укупна гпдищоа килпметража за мали аутпбус изнпси 201.276,45 динара.
Укупна гпдищоа килпметража изнпси 381.391,83 динара.
Прпцеоена вреднпст пп пређенпм килпметру за велики аутпбус изнпси 125,89 дин без
ПДВ-а.
Прпцеоена вреднпст пп пређенпм килпметру за мали аутпбус изнпси 102,62 дин без ПДВ-а.
Прпцеоена вреднпст гпдищое килпметраже за велики аутпбус: 180.115,38*125,89=
22.674.725,18 дин без ПДВ-а,
Прпцеоена вреднпст гпдищое килпметраже за мали аутпбус:
201.276,45*102,62=20.654.989,29 дин без ПДВ-а.
Прпцеоена вреднпст на гпдищоем нивпу, укупнп: 43.329.714,47 дин без ПДВ-а,
ПДВ (10%): 4.332.971,44 дин

24

СТРАНА 25
2018

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 16

17.ЈУЛ

Пптребна средства у бучету на гпдищоем нивпу (са ПДВ-пм): 47.662.685,91 дин.
На теритприји ппщтине Коажевац функципнищу укупнп три пснпвне щкпле, пд
кпјих свака има пдређени брпј истурених пдељеоа у насељеним местима где је за тп
ппстпјала пправдана пптреба.Четврту Пснпвну щкплу на теритприји ппщтине Коажевац,
ПШ ''Младпст'', ппхађају кприсници Завпда за васпитаое деце и пмладине из Коажевца
и пплазници пбразпвнпг прпграма за пдрасле.
У щкплскпј 2017/18.гпдини наставу ппхађа укупнп 1703 ушеника и тп:
-ПШ ''Димитрије Тпдпрпвић Каплар'' ппхађа 735 ушеника, пд тпга 126 ушеника
путника
-ПШ ''Вук Карачић'' 531 ушеник, пд тпга 67 ушеника путника
-ПШ ''Дубрава'' ппхађа 437 ушеника, пд тпга 71 ушеник путник
Ппдаци су дпбијени из записника п редпвнпм инспекцијскпм надзпру прсветне
инспекције Ппщтинске управе Коажевац за щкплску 2017/18.гпдину), у свим пснпвним
щкплама на теритприји ппщтине Коажевац. Пвај брпј представља брпј ђака кпји наставу
ппхађају у щкплама у пквиру ускпг градскпг ппдрушја ппщтине Коажевац кап и ђаци кпји
наставу ппхађају у удаљенијим насељеним местима и/или селима.
Ппщтина Коажевац, пп пппису из 2011. гпдине, брпји 31491 станпвника, пд шега је 18.404
станпвника ппписанп у граду, а 13.087 станпвника пп селима. Ближи ппдаци п брпју
станпвника у селима на теритприји ппщтине Коажевац мпгу се дпбити на званишнпј
интернет презентацији Републишкпг завпда за статистику- http://www.stat.gov.rs, при шему
треба узети у пбзир шиоеницу да је пд врщеоа ппписа прпщлп близу седам гпдина.

13. ПУТНИ ПРАВЦИ У ГРАДСКО-ПРИГРАДСКОМ
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

ПРЕВОЗУ

Влада Републике Србије дпнела је Уредбу п категпризацији државних путева
(«Сл. гласник РС», бр.105/13, 119/13), а кпјпм се категпризују државни путеви I реда и
државни путеви II реда на теритприји Републике Србије.

Државни путеви I реда и бивщи регипнални путеви

Назив пута
Минићевп – Коaжевац - Нищ

Пзнака пута
Државни пут I Б реда бр. 35

Државни путеви II реда и бивщи регипнални путеви
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Назив пута
Бели Пптпк – Коажевац
Штипина – Дебелица
Бели Пптпк – Коажевац
Маоинац – Дебелица - 35
Спкп Баоа – Коажевац
Бпљевац – Бушје – Коажевац
Минићевп – Нпвп Кпритп
Коажевац – Кална – Пирпт
Јаоски мпст – Црни Врх – Јаб. равнищте

СТРАНА

Пзнака пута
Државни пут II Б реда
државни пут II Б реда
државни пут II Б реда
државни пут II Б реда

бр. 427
бр. 423
бр. 425
бр. 422

Државни пут II А реда бр. 217
Државни пут II А реда бр. 219
Државни пут II А реда бр. 220
Државни пут II А реда бр. 221
Државни пут II А реда бр. 222

Удаљенпст насељених места дп кпјих сапбраћају линије приградскпг сапбраћаја Ппщтински (лпкални) путеви и државни путеви I и II реда приказани су у табели 13.1.:

Назив – пд места дп места

Укупнп килпметара

1. Коажевац – Стпгазпвац – Коажевац

24,64 км.

2. Коажевац - Зубетинац – В.Ппље – Коажевац

59,19 км.

3. Коажевац - Минићевп-Коажевац

48,60 км.

4. Коажевац – Бершинпвац - Коажевац

25,85 км.

5. Минићевп -Дренпвац - Нпвп Кпритп - Минићевп

38,90 км.

6. Коажевац – Кална - Коажевац

59,31 км.

7. Коажевац – Грезна – Вина - Коажевац

25,72 км.
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8. Коажевац – Васиљ - Коажевац

20,84 км.

9. Коажевац – Прещац - Коажевац

23,66 км

9а. Коажевац – Прещац – Миљкпвац - Коажевац

40,07 км.

10. Коажевац – Штипина – Трнпвац – Минићевп Коажевац

45,54 км.

11. Коажевац – Штипина - Коажевац

7,66 км.

12. Коажевац – Ппнпр - Мушибаба - Коажевац

37,45 км.

13. Коажевац – Слатина – Б. Прещац - Коажевац

36,28 км.

14. Коажевац – Скрпбница - Коажевац

42,00 км.

15. Коажевац – Свр. Тппла – Б.Пптпк - Коажевац

46,12 км.

16. Коажевац – Градищте - Коажевац

32,22 км.

17. Кална – Шести Габар - Кална

21,80 км.

18. Кална – Ц.Врх – Ћущтица - Кална

40,80 км.

19. Сппмен парк – Базен ''Баоица''

8,40 км.

17.ЈУЛ

Наппмена: Килпметража наведена у табели прибављена је са приказпм стајалищтаи
оихпва међуспбна растпјаоа градскпг и приградскпгпревпза.
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14. ЛИНИЈЕ У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ СА
ПРИКАЗАНИМ СТАЈАЛИШТИМА И ЊИХОВИМ
МЕЂУСОБНИМ РАСТОЈАЊИМА
1. Коажевац - Калишина – Валевац – Дрешинпвац – Стпгазпвац – Коажевац
КМ
0,0
0,59
5,25
7,99
9,77
12,49
14,37
16,15
18,87
23,55
23,94
24,64

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд ''Бранке Динић''
Калишина (кпд задружнпг дпма)
Валевац (кпд задружнпг дпма)
Дрешинпвац (кпд задружнпг дпма)
Стпгазпвац (кпд прпдавнице)
Дрешинпвац (кпд задружнпг дпма)
Валевац (кпд задружнпг дпма)
Калишина (кпд задружнпг дпма)
Стајалищте кпд ПШ ''Каплар''
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

2. Коажевац - Калишина – Валевац – Лепена – Дпоа Спкплпвица – Бушје –– Зубетинац –Влащкп Ппље – Коажевац
КМ
0,0
0,59
5,25
7,99
9,57
12,46
18,43
24,03
32,76
39,26
45,23
48,12
50,7
53,42
58,1
58,49
59,19

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд ''Бранке Динић''
Калишина (кпд задружнпг дпма)
Валевац (кпд задружнпг дпма)
Лепена (кпд задружнпг дпма)
Дпоа Спкплпвица (кпд задружнпг дпма)
Бушје (кпд задружнпг дпма)
Зубетинац (кпд задружнпг дпма)
Влащкп Ппље (кпд задружнпг дпма)
Бушје (кпд задружнпг дпма)
Дпоа Спкплпвица (кпд задружнпг дпма)
Лепена (кпд задружнпг дпма)
Валевац (кпд задружнпг дпма)
Калишина (кпд задружнпг дпма)
Стајалищте кпд ПШ ''Каплар''
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

3. Коажевац - Гпрое Зунише – Дпое Зунише – Јелащница– Јакпвац– Минићевп– Коажевац
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КМ
0,0
0,41
0,79
1,06
1,68
3,24
5,34
7,57
12,67
20,13
24,01
24,34
24,79
29,00
36,46
41,56
43,78
45,90
47,46
47,84
48,60
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Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд ПШ ''Каплар''
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте кпд ''Треске''
Стајалищте у ул. Коаза Милпща 171
Стајалищте у ул. 22. децембар (Бпщевп)
Гпрое Зунише (кпд щкпле)
Дпое Зунише (стајалищте на регипналнпм путу, улаз у селп)
Јелащница (кпд задружнпг дпма)
Јакпвац (кпд задружнпг дпма)
Минићевп (центар)
Минићевп (щкпла)
Минићевп (вртић)
Јакпвац (кпд задружнпг дпма)
Јелащница (кпд задружнпг дпма)
Дпое Зунише (стајалищте на регипналнпм путу, улаз у селп)
Гпрое Зунише (кпд щкпле)
Стајалищте у ул. 22. децембар (Бпщевп)
Стајалищте у ул. Коаза Милпща кпд ''Багателе''
Стајалищте у ул. Капларпва кпд рестпрана ''ЈНА''
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

4. Коажевац - Гпрое Зунише – Дпое Зунише– Гпрое Зунише – Бершинпвац – Гпрое Зунише –
Коажевац
КМ
0,0
0,41
0,79
1,06
1,80
2,20
3,10
5,19
7,33
8,68
14,80
16,04
17,86
21,20
23,30
24,22
24,59
25,09
25,85

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд ПШ ''Каплар''
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте кпд ''Треске''
Стајалищте кпд ПШ ''Вук Карачић''
Стајалищте у ул. Коаза Милпща 171
Стајалищте кпд ПШ ''Дубрава''
Стајалищте у ул. 22. децембар (Бпщевп)
Гпрое Зунише (кпд щкпле)
Дпое Зунише (кпд задружнпг дпма)
Гпрое Зунише (кпд задружнпг дпма)
Бершинпвац (кпд задружнпг дпма)
Гпрое Зунише (кпд задружнпг дпма)
Стајалищте у ул. 22. децембар (Бпщевп)
Стајалищте кпд ПШ ''Дубрава''
Стајалищте у ул. Коаза Милпща кпд ''Багателе''
Стајалищте кпд ПШ ''Вук Карачић''
Стајалищте у ул. Капларпва кпд рестпрана ''ЈНА''
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
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5. Минићевп - Дренпвац – Минићевп – Виткпвац – Петруща (испред мпста) – Пщљане
Клисура – Нпвп Кпритп- Минићевп– Минићевп
КМ
0,0
0,38
0,78
3,08
5,20
7,82
11,17
13,44
14,45
22,29
30,13
31,18
33,45
36,80
38,42
38,67
38,90

Стајалищте
Минићевп (центар)
Минићевп (щкпла)
Минићевп (вртић)
Дренпвац (задружни дпм)
Минићевп (иза библиптеке)
Виткпвац (кпд прпдавнице)
Скретаое за Петрущу
Скретаое за Пщљане- Старп Селп
Пщљане- Клисура (задружни дпм)
Нпвп Кпритп (задружни дпм)
Пщљане- Клисура (задружни дпм)
Скретаое за Пщљане- Старп селп
Скретаое за Петрущу
Виткпвац (кпд прпдавнице)
Минићевп (иза библиптеке)
Минићевп (щкпла)
Минићевп (вртић)

6. Коажевац-Тргпвищте – Штрбац – Дпоа Каменица– Гпроа Каменица – Кална– Коажевац
КМ
0,0
0,41
0,79
1,06
1,68
2,39
5,13
6,88
9,06
12,90
14,09
18,61
25,38
28,79
29,30
29,81
34,24
41,01
44,53
46,72
50,56
52,74
55,48

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд ПШ ''Каплар''
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте кпд ''Треске''
Стајалищте у ул. Коаза Милпща 171
Стајалищте кпд Дпма у Дубрави
Тргпвищте (Дејанпвска мала)
Скретаое за Штитарац
Скретаое за Жукпвац
Штрбац (кпд задружнпг дпма)
Скретаое за Дпоу Каменицу (регипнални пут)
Гпроа Каменица (стајалищте кпд сппменика)
Скретаое за Габрпвницу
Стајалищте ''Ппље''
Кална (кпд хптела)
Стајалищте ''Ппље''
Скретаое за Габрпвницу
Гпроа Каменица (стајалищте кпд сппменика)
Скретаое за Дпоу Каменицу (регипнални пут)
Штрбац (кпд задружнпг дпма)
Скретаое за Жукпвац
Скретаое за Штитарац
Тргпвищте (Дејанпвска мала)
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Стајалищте кпд ПШ ''Дубрава''
Стајалищте у ул. Коаза Милпща кпд ''Багателе''
Стајалищте кпд ПШ ''Вук Карачић''
Стајалищте у ул. Коаза Милпща кпд ''Багателе''
Стајалищте у ул. Капларпва кпд рестпрана ''ЈНА''
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

7. Коажевац– Саставак – Грезна – Саставак - Булинпвац – Вина- Коажевац

КМ
0,0
0,62
1,17
3,13
5,05
8,08
11,61
15,14
18,17
20,09
22,22
22,79
25,72

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд Мпде
Стајалищте кпд Бплнице
Стајалищте кпд впјних магацина
Саставак (кпд задружнпг дпма)
Булинпвац (кпд задружнпг дпма)
Вина (кпд щкпле)
Булинпвац (кпд задружнпг дпма)
Саставак (кпд задружнпг дпма)
Стајалищте кпд впјних магацина
Стајалищте кпд Герпнтплпщкпг центра
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

8. Коажевац– Саставак – Баланпвац – Васиљ – Коажевац
КМ
0,0
0,62
1,17
3,13
5,05
8,87
10,51
12,12
15,94
17,86
19,99
20,42
20,84

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд Мпде
Стајалищте кпд Бплнице
Стајалищте кпд впјних магацина
Саставак (кпд задружнпг дпма)
Баланпвац (кпд щкпле)
Васиљ (кпд задружнпг дпма)
Баланпвац (кпд щкпле)
Саставак (кпд задружнпг дпма)
Стајалищте кпд впјних магацина
Стајалищте кпд Герпнтплпщкпг центра
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

9. Коажевац - насеље Сува - Ргпщте – Ппдвис – Прещац – Миљкпвац – Коажевац
НАППМЕНА: Аутпбус сапбраћа дп Миљкпвца самп средпм, псталих дана сапбраћа дп
Прещца и назад..
КМ
0,0

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
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0,41
0,79
1,06
2,01

Стајалищте кпд ПШ ''Каплар''
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте кпд ''Треске''
Стајалищте кпд улице Станпја Главаща, на пкп 30 метара пд раскрснице са
улицпм Ппрушника Атанацкпвића
4,52
Стајалищте кпд насеља ''Сува''
6,86
Ргпщте (кпд задружнпг дпма)
8,96
Ппдвис (кпд стадипна)
10,10
Прещац (кпд задружнпг дпма)
19,52
Миљкпвац (кпд задружнпг дпма)
28,24
Прещац (кпд задружнпг дпма)
30,08
Ппдвис (кпд стадипна)
32,18
Ргпщте (кпд задружнпг дпма)
34,52
Стајалищте кпд насеља ''Сува''
37,03
Стајалищте кпд улице Станпја Главаща, на пкп 30 метара пд раскрснице са
улицпм Ппрушника Атанацкпвића
38,43
Стајалищте кпд ПШ ''Вук Карачић''
38,98
Стајалищте у ул. Коаза Милпща кпд ''Багателе''
39,31
Стајалищте у ул. Капларпва кпд рестпрана ''ЈНА''
40,07
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
10. Коажевац - Штипина – Пптркаое– Равна– Дебелица– Трнпвац – Минићевп – Коажевац
КМ
Стајалищте
0,0
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
0,69
Стајалищте кпд ''Бранке Динић''
3,83
Штипина (кпд задружнпг дпма)
6,87
Скретаое за Пптркаое
8,58
Скретаое за Равну
12,10
Скретаое за Дебелицу
18,36
Трнпвац (центар)
22,00
Минићевп (центар)
22,33
Минићевп (щкпла)
22,78
Минићевп (вртић)
23,23
Минићевп (щкпла)
23,56
Минићевп (центар)
27,20
Трнпвац (центар)
33,46
Скретаое за Дебелицу
36,96
Скретаое за Равну
38,67
Скретаое за Пптркаое
41,71
Штипина (кпд задружнпг дпма)
44,85
Стајалищте кпд ''Бранке Динић''
45,54
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

11. Kоажевац – Штипина - Коажевац
КМ
0,0

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
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Стајалищте кпд ''Бранке Динић''
Штипина (кпд задружнпг дпма)
Стајалищте кпд ''Бранке Динић''
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

12. Коажевац – Жлне – Ппнпр – Крента – Мушибаба – Коажевац
КМ
0,0
0,41
0,79
1,06
2,01
7,26
11,72
17,18
19,13
21,08
26,54
31,00
36,25
36,65
37,45

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд ПШ ''Каплар''
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте кпд ''Треске''
Стајалищте кпд улице Станпја Главаща, на пкп 30 метара пд раскрснице са
улицпм Ппрушника Атанацкпвића
Жлне (кпд задружнпг дпма)
Ппнпр (кпд прпдавнице)
Крента (скретаое за Мушибабу)
Мушибаба (кпд задружнпг дпма)
Крента (скретаое за Мушибабу)
Ппнпр (кпд прпдавнице)
Жлне (кпд задружнпг дпма)
Стахалищте кпд ''Тресибабе''
Стајалищте кпд ''Мпде''
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

13. Коажевац – Саставак – Слатина – Зпрунпвац – Баоски Прещац
КМ
0,0
0,62
1,17
3,13
5,05
11,99
14,00
18,14
21,28
23,27
29,76
32,68
34,83
35,73
36,28

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд Мпде
Стајалищте кпд Бплнице
Стајалищте кпд впјних магацина
Саставак (кпд задружнпг дпма)
Слатина (улаз у селп)
Зпрунпвац (кпд задружнпг дпма)
Баоски Прещац (кпд задружнпг дпма)
Зпрунпвац (кпд задружнпг дпма)
Слатина (улаз у селп)
Саставак (кпд задружнпг дпма)
Стајалищте кпд впјних магацина
Стајалищте кпд Герпнтплпщкпг центра
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

14. Коажевац - Саставак – скретаое за Шуман Тпплу – Скрпбница – Коажевац
КМ
0,00
0,62

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд Мпде
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Стајалищте кпд Бплнице
Стајалищте кпд впјних магацина
Саставак (кпд задружнпг дпма)
Скретаое за Шуман Тпплу
Скрпбница (кпд задружнпг дпма)
Скретаое за Шуман Тпплу
Саставак (кпд задружнпг дпма)
Стајалищте кпд впјних магацина
Стајалищте кпд Герпнтплпщкпг центра
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

15. Коажевац – Глпгпвац – Сврљищка Тппла - Бели Пптпк
КМ
0,0
0,62
1,17
7,03
10,01
20,22
25,96
36,17
39,15
45,01
45,57
46,12

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд Мпде
Стајалищте кпд Бплнице
Скретаое за Глпгпвац
Скретаое за Васиљ
Сврљищка Тппла (кпд задружнпг дпма)
Бели Пптпк (кпд ппщте)
Скретаое за Васиљ
Скретаое за Глпгпвац
Стајалищте кпд Герпнтплпщкпг центра
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

16. Коажевац– Тргпвищте – Жукпвац – Гпроа Спкплпвица – Градищте – Коажевац
КМ
0,0
0,79
1,06
1,68
2,38
5,13
6,88
10,21
12,39
15,05
17,71
19,89
23,22
24,97
27,72
28,37
31,11

Стајалищте
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте кпд ''Треске''
Стајалищте у ул. Коаза Милпща 171
Стајалищте кпд Дпма у Дубрави
Тргпвищте (Дејанпвска мала)
Скретаое за Штитарац
Жукпвац (центар, испред мпста)
Скретаое за Гпроу Спкплпвицу
Градищте (раскрсница са путем за Дејанпвац и Пришевац)
Скретаое за Гпроу Спкплпвицу
Жукпвац (центар, иза мпста)
Скретаое за Штитарац
Тргпвищте (Дејанпвска мала)
Стајалищте кпд дпма у Дубрави
Стајалищте у ул. Коаза Милпща кпд ''Багателе''
Стајаищте у ул. Коаза Милпща кпд ''Тресибабе''
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Стајалищте кпд ''Мпде''
Стајалищте у ул. Бранке Динић 4

17. Кална – Јалпвик Извпр – Шести Габар – Кална
КМ
0,0
2,01
5,15
7,50
10,47
10,90
11,33
14,30
16,65
19,79
21,80

Стајалищте
Кална (центар)
Извпрска Река (раскрница са путем према Пирпту)
Јалпвик Извпр (кпд прпдавнице)
Јалпвик Извпр (засепк Ћиринци)
Шести Габар (стајалищте Река)
Шести Габар (кпд задружнпг дпма)
Шести Габар (стајалищте Река)
Јалпвик Извпр (засепк Ћиринци)
Јалпвик Извпр (кпд прпдавнице)
Извпрска Река (раскрница са путем према Пирпту)
Кална (центар)

18. Кална – Инпвп - Вртпвац – Балта Берилпвац – Црни Врх– Балта Берилпвац – Ћущтица –
Балта Берилпвац – Вртпвац - Инпвп – Кална
КМ
0,0
1,60
3,25
5,60
15,80
26,00
30,60
35,20
37,55
39,20
40,80

Стајалищте
Кална (центар)
Инпвп (кпд скретаоа за мптел ''Срна'')
Вртпвац (кпд задружнпг дпма)
Балта Берилпвац (кпд прпдавнице)
Црни Врх (кпд прпдавнице)
Балта Берилпвац (кпд прпдавнице)
Ћущтица (кпд задружнпг дпма)
Балта Берилпвац (кпд задружнпг дпма)
Вртпвац (кпд задружнпг дпма)
Инпвп (кпд скретаоа за мптел ''Срна'')
Кална (центар)

1. Сппмен парк – Базен ''Баоица''

КМ
0,00
0,27
1,23
4,13
7,03
8,03
8,40

Стајалищте
Стајалищте кпд Сппмен парка
Стајалищте кпд ''Треске''
Стајалищте кпд улице Станпја Главаща, на пкп 30 метара пд раскрснице са
улицпм Ппрушника Атанацкпвића
Базен ''Баоица'' (паркинг)
Стајалищте кпд улице Станпја Главаща, на пкп 30 метара пд раскрснице са
улицпм Ппрушника Атанацкпвића
Стајалищте кпд ''Тресибабе''
Стајалищте кпд ''Мпде''
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15. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

Пплазећи пд кпнцепције јавнп-приватнпг партнерства за пбављаое јавнпг линијскпг
превпза путника на теритприји ппщтине Коажевац, приказане и анализиране пвим
кпнцесипним актпм, кпја ппдразумева јавнп-приватнп партнерствп са елементима
кпнцесије без пбавеза плаћаоа кпнцесипне надпкнаде пд стране јавнпг и приватнпг
партнера, пдређују се следећа права и пбавезе јавнпг и приватнпг партнера:

1. Пбавезе приватнпг партнера су:
•
•

•

•
•

•
•

да пбезбеди кпнтинуиранп пбављаое превпза путника у јавнпм линијскпм
превпзу,
да прганизује свпј рад и ппслпваое такп да пбезбеди квалитет превпза кпји
захтевају услпви утврђени кпнкурснпм дпкументацијпм и пвим кпнцесипним
актпм,
да ппслпве превпза пбавља у складу са пдредбама закпна кпји уређује превпз
путника у друмскпм сапбраћају, закпна кпји уређује пбављаое кпмуналне
делатнпсти, у складу са ппщтинскпм пдлукпм кпја регулище превпз путника у
градскпм и приградскпм сапбраћају и другим прпписима кпји утврђују пву
пбласт,
да пбезбеди ппуздану, ташну и редпвну услугу на линијама према планиранпм
пбиму и регистрпваним и пвереним редпвима впжое пп линијама,
да у слушају ппремећаја у врщеоу превпза или прекида превпза услед разлпга
кпје превпзник није мпгап да предвиди или спреши, предузме мере на
птклаоаоу узрпка ппремећаја или прекида и п тпме пдмах пбавести надлежни
прган за ппслпве сапбраћаја Ппщтинске управе Коажевац,
да дпставља недељне и месешне извещтаје п пствареним пбртима
(пплупбртима) и ппласцима,
да настпји пбезбеђиваоу развпја и унапређеоу пбављаоа ппверене
делатнпсти.

2. Права и пбавезе јавнпг партнера су:

•
•
•

•

да у складу са пдлукпм ппщтине Коажевац, месешнп уплаћује утврђени за
пбављаое ппверенпг превпза,
пбезбеди приватнпм партнеру непметанп пбављаое ппверенпг превпза и
кприщћеое утврђених стајалищта,
предузме мере на спрешаваоу пбављаоа превпза другим превпзницима
кпјима није ппверенп пбављаое линијскпг превпза путника на теритприји
ппщтине Коажевац,
предузима мере на птклаоаоу ванредних пкплнпсти кпје мпгу да утишу на
несметану реализацију превпза,
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пдреди трасе, брпј пплазака и режим рада у редпвним и ванредним
пкплнпстима,
пдређује кпрекције редпва впжое на линији у зависнпсти пд прпмене брпја
путника (и услаглащава их са превпзникпм),
врщи кпнтрплу и надзпр над пбављаоем ппверенпг превпза.

Јавним угпвпрпм ће се детаљније уредити међуспбна права и пбавезе јавнпг и
приватнпг партнера.
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16. ЈАВНИ УГОВОР
Чланпм 46.Закпна п јавнп-приватнпм партнерству је пдређена садржина јавнпг
угпвпра.
Јавни угпвпр садржи све пдредбе, услпве и друге клаузуле кпје јавни партнер сматра
кприсним за испуоаваое задатка приватнпг партнера и за пднпс приватнпг партнера са
другим ушесницима кпји играју знашајну улпгу у реализацији ЈПП са или без елемената
кпнцесије.
Приликпм пдређиваоа пдредаба и услпва јавнпг угпвпра, јавни партнер уређује
следећа питаоа:
1) карактер и пбим радпва кпје треба да изврщи и/или услуга кпје треба да
пбезбеди приватни партнер и услпве за оихпвп пбезбеђеое, ппд услпвпм да су наведени у
јавнпм ппзиву;
2) расппдела ризика између јавнпг и приватнпг партнера;
3) пдредбе п минималнпм захтеванпм квалитету и стандарду услуга и радпва у
интересу јавнпсти или кприсника услуга или јавних пбјеката, кап и ппследице неиспуоеоа
пвих захтева у ппгледу квалитета, ппд услпвпм да не представљају ппвећаое или смаоеое
накнаде приватнпм партнеру из ташке 9) пвпг става;
4) пбим искљушивих права приватнпг партнера, акп ппстпје;
5) евентуалну ппмпћ кпју јавни партнер мпже пружити приватнпм партнеру за
дпбијаое дпзвпла и пдпбреоа пптребних за реализацију ЈПП или кпнцесије;
6) захтеве у вези са ДПН у ппгледу: правне фпрме, псниваоа, минималнпг капитала
и минималних других средстава или људских ресурса, структуре акципнара, прганизаципне
структуре и ппслпвних прпстприја кап и ппслпвних активнпсти ДПН;
7) власнищтвп над средствима кпја се пднпсе на прпјекат и пп пптреби, пбавезе
угпвпрних страна у ппгледу стицаоа прпјектних средстава и евентуалнп пптребних
службенпсти;
8) висина и нашин израшунаваоа кпнцесипне накнаде, акп је има;
9) накнада приватнпм партнеру, без пбзира да ли се састпји пд тарифа или накнада
за пбезбеђене пбјекте или услуге, нашин и фпрмула за утврђиваое, перипдишнп
усклађиваое и прилагпђаваое тих тарифа или накнада, евентуалне исплате кпје јавни
партнер треба да изврщи приватнпм партнеру;
10) механизми за смаоеое накнаде (без пбзира на правни пблик) приватнпм
партнеру у слушају лпщијег квалитета оегпвих услуга/пбјеката;
11) ппступак кпји јавни партнер кпристи за разматраое и пдпбраваое прпјеката,
планпва изградое и спецификација, кап и ппступци за тестираое и кпнашну инспекцију,
пдпбреое и пријем инфраструктурнпг пбјекта кап и изврщених услуга, акп је пптребнп;
12) ппступци за измене прпјеката, планпва изградое и спецификација акп их
једнпстранп утврђује јавни партнер и ппступци за сагласнпст п евентуалнпм прпдужеоу
рпкпва и/или ппвећаоу накнаде (укљушујући трпщкпве финансираоа);
13) пбим пбавезе приватнпг партнера да зависнп пд слушаја пбезбеди измену
пбјеката или услуга у тпку трајаоа угпвпра да би се удпвпљилп измеоенпј стварнпј тражои
за услугпм, оенпм кпнтинуитету и оенпм пружаоу ппд сущтински истим услпвима свим
кприсницима, кап и ппследице тпга на накнаду (и трпщкпве финансираоа) за приватнпг
партнера;
14) мпгући пбим измена јавнпг угпвпра накпн оегпвпг закљушеоа, лица кпја имају
правп да тп захтевају и механизам за усаглащаваое тих измена;
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15) евентуална права јавнпг партнера да приватнпм партнеру пдпбри закљушеое
најважнијих ппдизвпђашких угпвпра или угпвпра са зависним друщтвима приватнпг
партнера или са другим ппвезаним лицима или других угпвпра кпјима се ппверава
пбављаое пдређених ппслпва пд стране приватнпг партнера трећим лицима, акп је таквп
ппвераваое предвиђенп предлпгпм прпјекта ЈПП, пднпснп кпнцесипним актпм;
16) јемства кпја треба да пбезбеди приватни партнер или јавни партнер (укљушујући
јемства јавнпг партнера финансијерима) или други нашин пбезбеђеоа плаћаоа;
17) ппкриће псигураоем кпје треба да пбезбеђује приватни партнер;
18) распплпживи правни лекпви у слушају да билп кпја угпвпрна страна не изврщи
свпје угпвпрне пбавезе;
19) мера у кпјпј билп кпја угпвпрна страна мпже бити изузета пд пдгпвпрнпсти за
неизврщеое или кащоеое у испуоеоу угпвпрних пбавеза услед пкплнпсти реалнп ван
оене кпнтрпле (вища сила, прпмена закпна и сл.);
20) рпк трајаоа јавнпг угпвпра и права и пбавезе угпвпрних страна накпн оегпвпг
истека (укљушујући и стаое у кпјем се импвина мпра предати јавнпм партнеру), ппступак
прпдужеоа угпвпренпг рпка укљушујући оегпве ппследице на финансираое прпјекта;
21) кпмпензација и пребијаое пптраживаоа;
22) ппследице щтетне прпмене прпписа;
23) разлпзи и ппследице превременпг раскида (укљушујући минималан изнпс кпји се
мпра исплатити јавнпм или приватнпм партнеру, нашин исплате накнаде и средства из кпјих
ће бити исплаћена накнада), угпвпрне казне и пдгпварајуће пдредбе предвиђене у ташки
19) пвпг става;
24) евентуална пгранишеоа пдгпвпрнпсти угпвпрних страна;
25) сви сппредни или ппвезани угпвпри кпје треба закљушити, укљушујући и пне
намеоене лакщем финансираоу трпщкпва везаних за прпјекат, кап и ефекте тих угпвпра на
јавни угпвпр. Тп нарпшитп пбухвата ппсебне пдредбе кпјима се јавнпм партнеру дпзвпљава
да закљуши угпвпр са финансијерима приватнпг партнера и да пбезбеди права на пренпс
јавнпг угпвпра на лице кпје наведу финансијери у пдређеним пкплнпстима;
26) мерпдавнп правп и механизам за рещаваое сппрпва;
27) пкплнпсти ппд кпјима јавни партнер или пдређенп треће лице мпже
(привременп или на други нашин) преузети впђеое пбјекта или другу функцију приватнпг
партнера какп би се пбезбедилп делптвпрнп и непрекиднп врщеое услуге и/или пбјеката
кпји су предмет угпвпра у слушају пзбиљних прппуста приватнпг партнера у изврщаваоу
оегпвих пбавеза;
27а) евентуалнп правп јавнпг партнера или надлежнпг државнпг пргана да у циљу
защтите јавнпг интереса кап и у слушају ппстпјаоа ппаснпсти за јавну безбеднпст или
угрпжаваое живптне средине и здравља људи или ппвреде пбавеза приватнпг
партнера/кпнцесипнара из јавнпг угпвпра, у пптпунпсти или делимишнп прекине изврщеое
угпвпра или преузме изврщеое пдгпварајућих пбавеза приватнпг партнера/кпнцесипнара
(степ-ин ригхт), уз дефинисаое ппследица кприщћеоа тпг права;
28) пппрезиваое и фискална питаоа - акп ппстпје.
Акп јавни угпвпр, независнп кпје јавнп телп га закљушује, садржи пдредбе кпје на
билп кпји нашин дпвпде дп пдгпвпрнпсти Републике Србије или имају директнпг утицаја на
бучет Републике Србије, неппхпднп је прибавити сагласнпст Владе.
У слушају неприбављаоа сагласнпсти из става 3.пвпг шлана, такве пдредбе су
нищтаве пп сили закпна.
На питаоа кпја се пднпсе на јавни угпвпр, а кпја нису ппсебнп уређена пвим
закпнпм, примеоују се прпписи Републике Србије.
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У складу са Кпнцесипним актпм, кпнкурснпм дпкументацијпм и пдредбама закпна и
других прпписа кпји уређују пву материју, накпн избпра приватнпг партнера у ппступку
јавне набавке, уз примену пдредаба Закпна п јавнпм приватнпм партнерству кпје се
пбавезнп примеоују у ппступку избпра приватнпг партнера, са приватним партнерпм ће се
закљушити јавни угпвпр.
Јавним угпвпрпм ће се, у складу са шланпм 46. Закпна п јавнп-приватнпм
партнерству и кпнцесијама, кпји прпписује садржину истпг, детаљнп уредити права и
пбавезе јавнпг и приватнпг партнера а нарпшитп ће се:

•

дефинисати линије превпза у градскпм и приградскпм превпзу на теритприји
ппщтине Коажевац кпје су предмет кпнцесије,

•

утврдити расппделa ризика између јавнпг и приватнпг партнера пплазећи пд
дефинисаоа ризика и оихпве расппделе из пвпг кпнцесипнпг акта,

•

пдредити пптребан квалитет и стандарди услуге превпза у складу са пвим
кпнцесипним актпм и кпнкурснпм дпкументацијпм,

•

дефинисати врсте и нашин пружаоа евентуалне ппмпћи приватнпм партнеру, пкп
дпбијаоа пптребних дпзвпла, сагласнпсти и сл.

•

дефинисати нашин утврђиваоа и меоаоа цене превпза у складу са закпнпм и
даваоа утврђених изнпса пд стране јавнпг партнера приватнпм партнеру,

•

уредити нашин и ппступак пдпбраваоа прпјеката приватнпг партнера на унапређеоу
и развпју ппверене кпмуналне делатнпсти,

•
•

уредити мпгућнпст и нашин измене јавнпг угпвпра,

•

уредити права јавнпг партнера у циљу защтите јавнпг интереса и пкплнпсти кпје
пгранишавају или искљушују пдгпвпрнпст угпвпрних страна, на нашин кпји није у
супрптнпсти са пвим кпнцесипним актпм,

•

уредити ппступаое у ванредним пкплнпстима.

уредити разлпзи за раскид угпвпра и нашин рещаваоа сппрпва, кап и ппступаое у
ппгледу пбезбеђиваоа превпза у слушају превременпг раскида угпвпра или
престанка оегпвпг важеоа,

17. ДИНАМИКА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА

Пплазећи пд закпнпм утврђених ппступака реализпваоа јавнп-приватнпг
партнерства и пптребе да се у щтп краћем рпку, с пбзирпм на приказанп тренутнп стаое у
пбављаоу превпза, пбезбеди пбављаое јавнпг линијскпг превпза путника на теритприји
ппщтине Коажевац у складу са закпнпм и на нашин какп предвиђа пвај кпнцесипни акт,
планирамп следећу динамику развпја прпјекта јавнпг-приватнпг партнерства:

•

Ппзитивнп мищљеое Кпмисије за ЈПП – рпк април 2018. гпдине
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Усвајаое Кпнцесипнпг акта пд стране Скупщтине ппщтине Коажевац – рпк мај 2018.
гпдине

•
•
•
•
•

Израда кпнкурсне дпкументације – рпк јун 2018. гпдине
Пбјављиваое јавнпг ппзива – рпк јул 2018. гпдине
Спрпвпђеое ппступка јавне набавке – рпк пктпбар 2018. гпдине
Дпнпщеое пдлуке п избпру најппвпљније ппнуде – рпк нпвембар 2018. гпдине
Дпбијаое сагласнпсти на кпнашан нацрт јавнпг угпвпра пд стране скупщтине
ппщтине – рпк децембар 2018. гпдине

•

Закљушеое јавнпг угпвпра – рпк јануар 2019. гпдине
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