
 
Припрема и спровођење пројеката  

јавно- приватног партнерства 
  
 



Дефиниција 
 

• Јавно- приватно партнерство представља сарадњу 
јавног и приватног сектора како би се обезбедило 
функционисање делтности од општег интереса, 
ефикасан и економски одрживи развој 
инфраструктуре и пружање услуга јавног значаја.  

• ЈПП је последица економске потребе државе да 
уместо прибављања кредитног капитала успостави 
партнерски однос са искуством и капиталом 
приватног сектора.  

• Сврха ЈПП јесте укључивање приватног 
финансирања за развој инфраструктуре уместо 
традиционалног финансирања из буџета. 
 



Језик јавно–приватног партнерства 
 

• Јавни партнер- јединица локалне самоуправе, влада 
аутономне покрајине или Србије или друго правно лице 
које има више од 50% управљачких, власничких и 
других права јавног партнера. 

• Јавни уговор- уговор о јавно- приватном партнерству са 
или без елемента концесије сачињен у интересу јавног 
и приватног партнера ради реализације пројекта јавно–
приватног партнерства односно концесије. 

• Јавно приватно партнерство – ЈПП је дугорочна 
сарадња између јавног и приватног партнера ради 
обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, 
управљања или одржавања инфраструктурних и других 
објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног 
значаја. ЈПП може бити уговорно или институционално.  
 



• Комисија за јавно–приватно партнерство- тело које је 
формирала Влада Републике Србије ради пружања стручне 
подршке, мишљења и препорука јавним телима за област ЈПП-
а, као и давања сагласности за предлог пројекта на основу које 
се може приступити реализацији. 

• Концесија- уговорно или институционално ЈПП у којем је 
јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног 
богатства, добра у општој употреби које је у јавној својини или 
добра у својини јавног тела које јавни партнер уступа 
приватном партнеру на одређено време под прописаним 
условима, уз плаћање концесионе накнаде као обавезу 
приватног или јавног партнера. Приватни партнер сноси ризик 
везан за комерцијално коришћење предмета концесије. 
 



• Консултант, саветник-Лице које јавно тело именује у стручни 
односно пројектни тим и које има специфична знања и искуства 
за реализацију пројекта. 

• Маргина интереса- Реална линија максималних и минималних 
интереса јавног и приватног партнера испод и изнад којих 
реализација пројекта није могућа. 

• Мере уштеде енергије- Мере побољшања енергетске 
ефикасности којима се постижу уштеде у оперативним 
трошковима енергетског објекта. 

• Нето садашња вредност- Разлика између садашње вредности 
нето новчаног прилива (из економског тока пројекта) и 
садашње вредности улагања. Кључни критеријум за доделу 
уговора приватном партнеру без елемената концесије. 
 



• Пословни бонтон- Скуп златних правила и добрих пословних 
манира којих се ваљају придржавати јавни и приватни партнер, 
у духу добре праксе и партнерства. 

• Приватни партнер- Свако физичко или правно и домаће или 
страно лице или било која комбинација конзорцијума 
наведених лица. 

• Регистар јавних уговора- Електронска база евиденције јавних 
уговора који су потписани. Доступан је у оквиру Портала јавних 
набавки. 

• Стручни тим јавног тела- Именује га надлежни орган јавног 
тела. Пружа стручну помоћ, припрема анализе, студије, 
конкурсну документацију, правила и критеријуме за избор 
понуда, те одабира приватног партнера. 

• Животни циклус пројекта- Време које обухвата фазе од идеје 
до завршетка реализације пројекта. 
 



• Друштво за посебне намене – ДПН- Привредно друштво које оснивају 
приватни и јавни партнер ради реализације пројекта јавно–приватног 
парт-нерства. 

• ESCO – eng. energy service company- Генеричко име за савремени 
концепт и приступ управљању енергетским ресурсима. ESCO 
компаније нуде комплетна технолошка, пројектна, финансијска, 
инвестициона и друга решења у области енергетике. Оваква 
компанија се оснива код ЈПП пројеката у области енергетске 
ефикасности. Своју профитабилност базира на ефектима гарантованих 
уштеда и побољшаних перформанси. 

• Гарантована уштеда- Укупан гарантовани износ уговорене 
финансијске уштеде у току периода гарантовања који је дефинисан 
уговором о јавно–приватном партнерству. 

• Јавни објекат-Систем, постројење, објекат који је предмет уговора о 
јавно–приватном партнерству. Кроз унапређење његове енергетске 
ефикасности се остварују интереси и јавног и приватног партнера. 
 



Правни оквир 
 

• Закон о јавно приватном партнерству и концесијама 
• Закон о јавним набавкама 
• Закон о кумнуланим делатностима 
• Закона о енергетици 
• Закона о ефикасном коришћењу енергије 
• Закон о планирању и изградњи   
• Методологија за анализу добијене вредности у односу на уложени новац у јавно-

приватном партнерству и концесијама 
• Уредба о надзору над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству 
• Уредба о начину давања концесије у фазама 
• Правилник о  начину вођења и садржини Регистра јавних уговора 
• Одлука о образовању Комисије за јавно- приватно партнерство 
• Закључка Владе Републике Србије од  марта 2016. год. (Влада Србије усвојила је 

закључак којим је Министарству здравља одобрено да се рехабилитација система 
грејања у његовој надлежности ради по принципу ЈПП-а) 
 



Начела 
 

• Начело заштите јавног интереса 
• Начело ефикасности 
• Начело транспарентности 
• Начело једнаког и правичног третмана 
• Начело слободне тржишне утакмице 
• Начело пропорционалности 
• Начело заштите животне средине 
• Начело аутономије воље 
• Начело равноправности уговорних страна  

 



Одабир пројеката 
 

• У дефинисању приоритетног пројекта и 
могућности примене, разматра се да ли се 
њиме решава постојећи проблем и 
задовољава јавни интерес (јавни циљ), као 
и да ли је ЈПП примењив за дефинисани 
приоритетни пројекат и које би ризике 
јавни сектор могао преузети. 
 



Припрема пројеката јавно- 
приватног партнерства 

 
 
 Обавезни елементи Предлога пројекта ЈПП  

 



Поступак прибављања сагласности 
за пројекат ЈПП 

 
• Јавно тело подноси предлог пројекта ЈПП ради давања сагласности и 

усвајања следећим органима за одобравање пројеката:  
1) Влади;  
2) Влади аутономне покрајине;  
3) скупштини јединице локалне самоуправе.  
• Критеријуми за одобрење предлога пројекта ЈПП и предлога за 

доношење концесоног акта су:  
- да су у интересу јавности, 
-  да имају структуру која је у складу са Законом о ЈПП и концесијама,  
- да обезбеђују одгововарајућу вредност у односу на уложена средства  
- да су економски и административно ефикаснији од традиоционалног 

модела развоја сличних пројеката. 
 

 



Одабир приватног партнера 
 

• По одобравању предлога пројекта од 
стране органа за одобравање, јавно тело 
отпочиње поступак јавне набавке за одабир 
приватног партнера, у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке.  



Изузетци од класичног поступка  
јавне набавке 

 • начин обрачуна процењене вредности јавног уговора;  
• заједничка понуда;  
• подизвођачи;  
• рокови за подношење понуда и пријава;  
• рокови у вези са доношењем одлуке о избору најповољније 

понуде;  
• рокови за закључење уговора и  
• измене јавног уговора. 

 
• Грешка коју праве наручиоци приликом покретања поступка 

јавне набавке је када наведе у конкурсној документацији да су 
предмет јавне набавке радови или услуге. Уместо тога треба 
навести да је предмет јавне набавке избор приватног партнера. 
 



Рокови 
Рокови не могу бити краћи од: 
• 1) у отвореном поступку, најкраћи рок за пријем понуда је 52 

дана од датума објављивања јавног позива.  
• 2) у случају поступака који спроводи ималац искључивих права, 

у смислу закона којим се уређују јавне набавке, који изводи 
радове, као и у случају рестриктивног поступка, преговарачког 
поступака са објављивањем јавног позива и конкурентног 
дијалога који спроводи јавно тело:  

• (1) најкраћи рок за пријем понуда или пријаве за учешће у 
рестриктивном поступку је 37 дана од датума слања јавног 
позива;  

• (2) у случају рестриктивних поступака, најкраћи рок за пријем 
понуда је 40 дана од датума објављивања јавног позива.  
 
 



Критеријуми 

• За избор приватног партнера примењују се 
критеријуми за избор прописани законом 
којим се уређују јавне набавке, осим одредаба 
којима се уређује предност домаћих понуђача 
у односу на стране. 

• Критеријуми на којима давалац концесије 
заснива избор најповољније понуде су:  

• 1) економски најповољније понуде са 
становишта даваоца концесије, критеријуми 
везани за предмет концесије, или  

• 2) највиша понуђена концесиона накнада.  
 



Одлука о избору   
приватног партнера 

• Рок за доношење одлуке о избору најповољније 
понуде мора бити примерен, а почиње да тече 
даном истека рока за достављање понуда. Ако у 
конкурсној документацији није наведено другачије, 
рок за доношење одлуке о избору најповољније 
понуде износи 60 дана. 

• Јавно тело после доношења одлуке о избору 
приватног партнера, а пре закључења јавног 
уговора, има обавезу да органу из члана 26. и 29. 
Закон о  ЈПП достави коначни нацрт уговра ради 
давања сагласности.  

•   
 



Имплементација пројеката јавно- 
приватног партнерства 

 
• Једна од најзначајнијих фаза је фаза 

изградње или реконструкције објеката/ 
инфраструктуре која обухвата више 
подфаза које нису нормативно, већ 
уговорно регулисане.  
 



Надзор над реализацијом уговора 

• Министарство надлежно за послове 
финансија, може самостално, без захтева 
јавног партнера, да покрене поступак надзора 
путем инспекцијских, односно надлежних 
пореских служби над приватним партнером 
који не извршава обавезе у складу са јавним 
уговором, а у оквиру делокруга надлежности 
министарства надлежног за послове финансија 

  
 



Престанак уговора 
 

• Јавни уговор престаје истеком рока 
превиђеног јавним уговором као и у другим 
случајевима прописаним законом или јавним 
уговором.  

• У случају престанка јавног уговора, објекти, 
уређаји, постројења и друга средства из 
оквира предмета ЈПП предају се јавном 
партнеру у складу са одредбама јавног 
уговора, као и других уговора закључених од 
стране јавног партнера у вези са конкретним 
пројектом ЈПП.  
 



 
 
 

Пример из праксе 
ПРОЈЕКAТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛА СИСТЕМА ПРОИЗВОДЊЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА УЗ 
УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА  ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 
 “ГОРЊА ТОПОНИЦА”,  НИШ 

Прва здравствена установа у Србији која је потписала 
јавни уговор  

  
 





• У објектима намењеним здравству потребно je остварити 
строге предуслове за спровођење одговарајућих врста терапија 
и лечења. 

• Један од услова за бољи боравак и лечење људи у болницама, 
јесте и квалитет ваздуха у просторијама где се обавља 
здравствена заштита.  

• Aктивности државе и Министарства здравља усмерени су на 
стварање могућности да постојећи енергетски системи у 
болницама функционишу на ефикасан и економичан начин.  

• У прилог наведеном говори и чињеница да је Влада Републике 
Србије марта 2016. године усвојила Закључак којим је 
Министарству здравља одобрено да се рехабилитација система 
грејања у његовој надлежности ради по принципу ЈПП-а. 

 



• Реконструисано стање Специјалне болнице за 
психијатријске болести ’’Горња Топоница’’, Ниш, 
треба да задовољи нормативе о енергетској 
ефикасности зграда, кроз постизање 
одговарајућих енергетских карактеристика свих 
објеката Болнице и најстрожих еколошких 
стандарда које је Република Србија преузела на 
себе потписивањем уговора са Енергетском 
заједницом.  
 



Јавни интерес 
 

• мобилизација приватних инвестиција у јавну 
инфраструктуру, без улагања од стране јавног партнера 
и јавног задуживања, 

• употреба еколошки чистијих енергената, 
• смањење емисије загађујућих материја у ваздуху,  
• смањење потрошње енергије,  
• смањење губитака топлоте, 
• смањење трошкова за енергенте, 
• стимулација економских активности у локалним 

заједницама (ангажовање локалних фирми за 
извођење/имплементацију пројекта, ангажовање 
локалних фирми на одржавању постројења). 
 



Предмет пројекта 
 
 

• Замена нееколошких енергената (лож уља и угља) јефтинијим, 
еколошки прихватљивијим извором енергије – природним 
гасом, 

• Санација постојеће котларнице на угаљ, која укључује замену 
постојећих котлова на чврсто гориво новим котловима на 
чврсто гориво, 

• Изградња нових модернизованих котларница на природни гас и 
њихово спајање са постојећим топловодним и парним 
системом, 

• Реконструкцију система цевовода између котларница, 
• Замена паровода и прилагођавање секундарне парне 

инсталације за грејање, 
• Постављање изолације на фасадне зидове објеката Болнице,  
• Снабдевање Болнице топлотном енергијом од стране приватног 

партнера за време трајања уговореног периода. 
 

























Обавезе приватног партнера 
 

• Инсталирање  нове контејнерске котларнице на природни гас,  
• Санирање постојеће котларнице на чврсто гориво, односно 

уградња нових котлова на чврсто гориво (који ће служити као 
back-up, односно алтернативи начин грејања у случају више 
силе), 

• Санирање постојећег система цевовода , 
• Постављање топлотне изолације на фасадне зидове,  
• Одржавање нове котларнице и снабдевање потребном 

количином природног гаса, 
• Испорука топлотне енергије за грејање у потребном обиму, у 

току трајања уговорног периода, 
• Испорука потребне количине паре за припрему санитарне 

топле воде у потребном обиму, у току трајања уговорног 
периода. 
 



Финансирање инвестиције 
средствима приватног парнера 

 
• Инвестицију у потпуности покрива приватни партнер, па 

Болница за реализацију предложеног пројекта не треба да 
издвоји додатна буџетска средства (тј. неће се издвојити више 
средстава у односу на годишње издвојена средства која 
Болница добије од РФЗО за набавку енергената). Приватни 
партнер ће инсталирати сву потребну опрему и технологију, 
вршити испоруку потребне количине топлотне енергије и 
управљати новим котловским постројењем за производњу 
топлоте у току трајања уговорног периода. 

  
• Јавни партнер ће приватном партнеру плаћати: 
-     Варијабилну месечну накнаду за испоручену топлотну енергију, 
- Фиксну месечну накнаду за доступност инфраструктуре и 

уложену инвестицију  
 
 



Трајање јавног уговора 
 

• Као оптималан период трајања јавно-
приватног партнерства (јавног уговора) 
предложен је период од 15 година. То је 
адекватан временски оквир за остваривање 
жељеног обима реконструкције котларнице 
и санације термичког омотача, као и 
економских циљева јавног и приватног 
партнера. 
 



Циљеви и задаци Пројекта 
 

• Сигурније снабдевање објеката Болнице топлотном енергијом, 
изградњом нових котларница и реконструкцијом постојећих; 

• Прелазак са скупих, фосилних, на јефтинија еколошки 
прихватљивија горива, смањење емисије CО2; 

• Повећање енергетске ефикасности и смањење топлотних 
губитака објеката Болнице изолацијом фасадних зидова; 

• Повећање комфора пацијената и здравствених радника; 
• Преузимање обавезе испоруке топлотне енергије од стране 

приватног партнера за време уговореног периода; 
• Технички и финансијски ризик реализације Предлога пројекта 

од стране приватног партнера. 
 



Економске уштеде 
 

• За време трајања јавног уговора трошкови производње топлотне енергије 
које ће Болница плаћати одабраном приватном партнеру у виду варијабилне 
и фиксне накнаде, неће прелазити досадашњи укупни годишњи буџет. 

• Након истека уговорног периода Болница ће уживати у значајним уштедама 
које ће износити око 41%. У пројекцијама уштеда се рачунало на директне 
уштеде које проистичу из супституције основног енергента, скупог лож уља, 
јефтинијим природним гасом. Уштеде на појединим оперативним 
трошковима и социо-економске користи (нпр. смањење емисије CО2) које се 
неспорно јављају и постоје, због поштовања принципа опрезности у 
планирању, овде нису квантификоване. 
 



Упоређивање реализације пројекта 
преко ЈПП и традиционалног модела 

• Финансирање буџетским средствима подразумева да су 
сви финансијски и оперативни ризици пројекта на 
страни јавног партнера. Са друге стране целокупни 
позитивни ефекти пројекта, односно очекиване уштеде 
у трошковима за набавку енергената и одржавање 
постројења производње топлотне енергије, остају 
моментално као позитиван утицај на буџет јавног 
партнера. 

•  Укупан износ капиталних улагања у предложене мере 
енергетске ефикасности у случају финансирања 
пројекта сопственим буџетским средствима- 
традиционални модел, где Јавни партнер у целости 
преузима све обавезе и ризике, процењује се на износ 
1.300.000,00 еура. 
 
 
 



• Јавни партнер нема кадровских могућности да у сопственој 
режији организује реализацију пројекта и у сваком случају би 
било захтевано ангажовање екстерних консултаната и 
грађевинске компанија које би радиле на реализацији пројекта. 
Болница би о свом трошку сама морала да организује јавне 
набавке за ову врсту услуга што би изазвало додатне трошкове 
у односу на остале предложене видове финансирања.  

• Износ инвестиције у предложене мере енергетске ефикасности 
се очекује да буде нижи у оквиру ЈПП модела, него када Јавни 
партнер сам реализује пројекат (сопственим финансијским и 
кадровским капацитетима). Разлог томе, је веће искуство 
Приватног партнера у области енергетске ефикасности и 
пројеката реконструкције извора топлотне енрегије, те боља 
информисаност о карактеристикама тражене технологије, 
односа квалитета и цене. 
 
 



Закључак 
• С обзиром да магистрални гасовод пролази поред 

Болнице, изабран је модел реконструкције постојећих 
котларница са гасом као главним енергентом. Оно што 
је главна одлика гаса као горива је економска 
исплативост приликом потрошње истог и очување 
животне средине.  

• После овог уговорног периода, у коме приватни партнер 
управља постројењем за производњу топлотне енергије 
и отплаћује свој улог, сва уграђена опрема и изграђени 
објекти припадају јавном партнеру, односно Болници.  

• Након истека јавног уговора уштеда ће бити значајна и 
износиће око 41%, те је јасно да се ради о исплативом 
пројекту за јавног партнера. 
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