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Извештај о раду Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике 

Србије  

 

 

Законом о јавно-приватном партнерству „Службени гласник Републике Србије”, 

број 88/11, 15/16, 104/16 уређују се: услови и начин израде, предлагања и одобравања 

пројеката јавно-приватног партнерства; одређују субјекти надлежни, односно 

овлашћени за предлагање и реализацију пројеката јавно-приватног партнерства; права 

и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о јавно-приватном 

партнерству са или без елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе 

јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије, субјекти 

надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; 

заштита права учесника у поступцима доделе јавних уговора; оснивање, положај и 

надлежност Комисије за јавно приватно партнерство, као и друга питања од значаја за 

јавно-приватно партнерство, са или без елемената концесије, односно за концесију. 

 

Комисија за јавно-приватно партнерство (у даљем тексту: Комисија) образована је ради 

пружања стручне помоћи при реализацији пројеката јавно-приватних партнерстава и 

концесија. Комисија је образована Одлуком Владе Републике Србије о образовању 

Комисије за јавно-приватно партнерство дана 09. фебруара 2012. године, која је објављена 

у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 13/12 од 24. фебруара 2012. године, и 

има девет чланова укључујући председника и заменика председника. За председника 

Комисије именован је Ненад Илић, посебни саветник министра економије и 

регионалног развоја, а за заменика председника именован је Горан Радосављевић, 

државни секретар у Министарству финансија. За чланове Комисије именовани су: 

Татјана Исаковић, саветник у кабинету председника Владе; Љиљана Станојевић, 

помоћник министра животне средине, рударства и просторног планирања - Сектор за 

контролу и надзор; Зоран Теодоровић, помоћник министра животне средине, рударства 

и просторног планирања - Сектор за рударство и геологију; Душан Васиљевић, саветник 

министра животне средине, рударства и просторног планирања; Миодраг Поледица, 

виши саветник у Министарству за инфраструктуру и енергетику; Милан Ћеран, 

представник Аутономне покрајине Војводина; и Живорад Анђелковић, помоћник 

градоначелника Београда. 

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство, 

донетом од стране Владе Републике Србије дана 08. новембра 2012. године, а која је 

објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 108/2012 од 13. новембра 

2012. године,  за председника Комисије именован је Еди Мајсторовић, државни 
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секретар у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе. За заменика 

председника именован је Ненад Илић, саветник у кабинету Министарства финансија и 

привреде. За чланове Комисије именовани су: Ивица Тончев, саветник председника 

Владе; Миодраг Поледица, државни секретар у Министарству саобраћаја; Милица 

Зорић, руководилац Групе за правне и економске послове у области рударства и 

геологије у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања; 

Миодраг Јоцић, државни секретар у Министарству грађевинарства и урбанизма; 

Мирјана Чизмаров, саветник у Директорату цивилног ваздухопловства Републике 

Србије; Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу; и Живорад Анђелковић, помоћник градоначелника Београда.  

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 44/2013 од 21. маја 2013. године) Влада 

је уместо Живорада Анђелковића на место члана Комисије именовала Данила Башића, 

помоћника градоначелника Београда.  

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 64/2013 од 25. новембра 2013. године) 

Влада је уместо Едија Мајсторовића на место председника Комисије именовала 

Драгана Стевановића, државног секретара у Министарству регионалног развоја и 

локалне самоуправе.  

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 104/2013 од 25. децембра 2013. године) 

Влада је уместо Мирјане Чизмаров на место члана Комисије именовала Стану 

Божовић, државног секретара у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. 

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 115/2013 од 20. фебруара 2014. године) 

Влада је уместо Данила Башића на место члана Комисије именовала Горана Весића, 

секретара Привременог органа града Београда. 

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

донетом од стране Владе Републике Србије дана 05. фебруара 2015. године, а која је 

објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 20/2014 од 6. фебруара 

2015. године, за председника Комисије именован је Драган Стевановић, државни 

секретар у Министарству привреде. За заменика председника именована је Андријана 

Јовановић, представник Министарства финансија. За чланове Комисије именовани су: 

Миодраг Поледица, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
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инфраструктуре; Милица Зорић, руководилац Групе за правне и економске послове у 

области рударства и геологије у Министарству рударства и енергетике; Дејан 

Трифуновић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре; Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине; Бранислав Бугарски, покрајински секретар за 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; Горан Весић, градски менаџер; и 

Радоје Савићевић, секретар Министарства привреде.  

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 80/2016 од 30. септембра 2016. године) 

Влада је уместо Дејана Трифуновића на место члана Комисије именовала Александру 

Дамњановић, државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, и уместо Бранислава Бугарског на место члана Комисије именовала 

Огњена Бјелића, покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу. 

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 5/2018 од 19. јануара 2018. године) Влада 

је уместо Стане Божовић на место члана Комисије именовала Бранислава Блажића, 

државног секретара у Министарству заштите животне средине. 

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 17/2020 од 28. фебруара 2020. године) 

Влада је за председника Комисије именовала Драгана Стевановића, државног 

секретара у Министарству привреде. За заменика председника именована је Андријана 

Јовановић, представник Министарства финансија. Влада је уместо Милице Зорић на 

место члана Комисије именовала Мирјану Филиповић, државног секретара у 

Министарству рударства и енергетике, уместо Горана Весића на место члана Комисије 

именовала Исидору Бурић, Град Београд, и уместо Радоја Савићевића на место члана 

Комисије именовала Ивану Јаначковић, Министарство привреде. 

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 81/2020 од 05. јуна 2020. године) Влада је 

уместо Бранислава Блажића на место члана Комисије именовала Бранислава 

Атанасковића, вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине. 

 

Одлуком о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 48/2021 од 13. маја 2021. године) Влада је 

уместо Миодрага Поледице на место члана Комисије именовала Милану Ракић, 

државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
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уместо Мирјане Филиповић на место члана Комисије именовала Јованку Атанацковић, 

државног секретара у Министарству рударства и енергетике, уместо Бранислава 

Атанасковића на место члана Комисије именовала Александра Дујановића, државног 

секретара у Министарству заштите животне средине, и уместо Огњена Бјелића на 

место члана Комисије именовала Александра Софића, покрајинског секретара за 

регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. 

 

Комисија је за то време одржала укупно 123 седница. Седнице су одржаване у 

Београду, у просторијама Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, и 

Министарства привреде. 

 

На првој седници Комисије одржаној 19. марта 2012. године, Комисија је донела 

Пословник о раду Комисије за јавно-приватно партнерство. 

 

На другој седници Комисије одржаној 26. марта 2012. године, Комисија је разматрала  

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Јавно-комуналног 

предузећа „Информатика“ Нови Сад, којим се предлаже реализација пројекта изградње 

и проширења постојеће оптичке телекомуникационе мреже отвореног типа по 

принципу FTTH (fiber to the home - оптичко влакно до крајњег корисника) на 

територији града Новог Сада. 

 

На трећој седници Комисије одржаној 23. јула 2012. године, Комисија је разматрала  

Предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији града Лозница. 

 

Дакле, Комисија је на својим седницама, којима је председавао Ненад Илић, 

размотрила два предлога пројекта јавно-приватног партнерства са или без елемената 

концесије, и то: Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Јавно-

комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад, којим се предлаже реализација 

пројекта изградње и проширења постојеће оптичке телекомуникационе мреже 

отвореног типа по принципу FTTH (fiber to the home - оптичко влакно до крајњег 

корисника) на територији града Новог Сада и дала позитивно мишљење, као и Предлог 

Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на територији града Лозница. 

 

На четвртој седници Комисије одржаној  25. децембра 2012. године, Комисија је такође 

акође разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на територији града Лозница. Комисија је  

разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који је поднет од стране 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу 
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Апатин“ у име општине Апатин, ради давања мишљења и оцене да се предметни 

пројекат „Финансирање, изградња, развој и коришћење луке и друмског терминала у 

Апатину“ може реализовати у форми јавно-приватног партнерства., као и Предлог 

концесионог акта за пројектовање, финансирање, изградњу, одржавање и управљање 

јавном паркинг гаражом у  Шапцу. 

 

На петој седници Комисије одржаној 26. фебруара 2013. године, Комисија је 

разматрала одговор општине Апатин на мишљење које је Комисија дала на Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства „Финансирање, изградња, развој и коришћење 

луке и друмског терминала у Апатину“. Затим је разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства који је поднела општина Ивањица, ради успостављања Центра 

за развој пољопривреде чији је предмет заснивање и организовање пољопривредне 

производње у области воћарства и сточарства, као и допис општине Србобран којим се 

тражило мишљење, односно инструкција о начину поступања у вези поверавања 

послова градског превоза као комуналне делатности. 

 

На шестој седници Комисије одржаној 06. јуна 2013. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који је поднео град Зрењанин за 

изградњу погона за производњу топлотне и електричне енергије из биогаса. На истој 

седници разматран је и Нацрт методологије за анализу добијене вредности у односу на 

уложена средства у јавно-приватном партнерству и концесијама.  

 

На седмој седници Комисије одржаној 12. јуна 2013. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу погона за 

производњу топлотне и електричне енергије из биогаса, поднетог од стране града 

Зрењанина. 

 

На осмој седници Комисије, дана 18. јула 2013. године, једногласно је усвојена 

Методологија за анализу добијене вредности у односу на уложени новац у јавно-

приватном партнерству и концесијама. На истој седници разматран је предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства који је поднела општина Богатић. 

 

На деветој седници Комисије одржаној 22. августа 2013. године, Комисија је 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

приградског превоза путника на територији општине Топола. 

 

Дакле, Комисија је на својим седницама, којима је председавао Еди Мајсторовић, 

размотрила седам предлога пројеката јавно-приватног партнерства са или без 

елемената концесије, и то:  
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1. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за 

изградњу Апатин“ у име општине Апатин, којим се предлаже финансирање, 

изградња, развој и коришћење луке и друмског терминала у Апатину; 

2. Предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Лозница; 

3. Предлог Концесионог акта поднетог од стране града Шапца, којим се 

предлаже пројектовање, финансирање, изградња, одржавање и управљање 

јавном паркинг гаражом на Тргу шабачких жртава; 

4. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства ради давања мишљења за 

успостављање Центра за развој пољопривреде кроз јавно-приватно 

партнерство чији је предмет заснивање и организовање пољопривредне 

производње у кооперантском односу са пољопривредним произвођачима у 

области воћарства и сточарства и пратеће активности у функцији унапређења 

пољопривредне производње и постизања стабилног и одрживог развоја, 

поднет од стране општине Ивањица; 

5. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог од стране ЈКП 

Градска топлана Зрењанин, којим се предлаже производња топлотне и 

електричне енергије из биогаса, односно употреба органских сировина 

пољопривредне индустрије као и остатака и нуспроизвода из прехрамбене 

индустрије у његовој производњи; 

6. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности превоза 

путника на територији општине Богатић; 

7. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

приградског превоза путника на територији општине Топола. 

 

Од наведених предлога пројеката јавно-приватног партнерства са или без елемената 

концесије, Комисија је дала позитивно мишљење на 5 предлога и то на: 

1. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу, 

развој и коришћење луке и друмског терминала у Апатину; 

2. Предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Лозница; 

3. Предлог Концесионог акта за пројектовање, финансирање, изградњу, 

одржавање и управљање јавном паркинг гаражом на Тргу шабачких жртава; 

4. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог од стране ЈКП 

Градска топлана Зрењанин, којим се предлаже производња топлотне и 

електричне енергије из биогаса, односно употреба органских сировина 

пољопривредне индустрије као и остатака и нуспроизвода из прехрамбене 

индустрије у његовој производњи; 
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5. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

приградског превоза путника на територији општине Топола. 

   

На 10. седници Комисије одржаној 30. децембра 2013. године, Комисија је разматрала 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза 

путника на територији општине Србобран. 

 

На 11. седници Комисије одржаној 30. јануара 2014. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Србобран, као и Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства у обављању делатности градског и приградског превоза 

путника на територији града Ниша. 

 

На 12. седници Комисије одржаној 20. фебруара 2014. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства у обављању делатности 

градског и приградског превоза путника на територији града Ниша. 

 

На 13. седници Комисије одржаној 26. марта 2014. године, Комисија је разматрала 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Јагодине, као и Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, изградња, управљање и 

одржавање канализационе мреже у општини Стара Пазова по моделу јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије. 

 

На 14. седници Комисије одржаној 27. маја 2014. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена котлова на 

лож уље котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни гас, у школским и 

предшколским установама Града Ниша. 

 

На 15. седници Комисије одржаној 19. јуна 2014. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена 

котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни гас, у 

школским и предшколским установама Града Ниша. 

 

На 16. седници Комисије одржаној 15. јула 2014. године, Комисија је разматрала 

Предлог Концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне 

делатности сакупљање и транспорт комуналног отпада са сеоског подручја општине 

Топола. 
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На 17. седници Комисије одржаној 02. септембра 2014. године, Комисија је разматрала 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања 

и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица, Предлог концесионог 

акта за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији града Шапца, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

ревитализацију даљинског система грејања у месту Баточина. 

 

На 18. седници Комисије одржаној 05. септембра 2014. године, Комисија је разматрала 

Предлог концесионог акта са Анализом финансијско-економских ефеката давања 

концесије на аутопут Е-763, Београд-Пожега. Комисија је такође разматрала Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања и 

транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица, Предлог концесионог 

акта за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији града Шапца, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

ревитализацију даљинског система грејања у месту Баточина. 

 

На 19. седници Комисије одржаној 10. септембра 2014. године, Комисија је разматрала 

Предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза 

путника на територији општине Шид. 

 

На 20. седници Комисије одржаној 02. октобра 2014. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог Концесионог акта за поверавање послова производње и 

дистрибуције топлотне енергије у општини Баточина. 

 

На 21. седници Комисије одржаној 28. октобра 2014. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу регионалног центра за 

управљање отпадом путем концесије који је  поднет од стране Регионалне развојне 

агенције Југ. 

 

На 22. седници Комисије одржаној 13. новембра 2014. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу регионалног 

центра за управљање отпадом путем концесије који је  поднет од стране Регионалне 

рзвојне агенције Југ. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за поверавање обављања делатности реконструкције, рационализације и 

одржавања јавног осветљења на територији општине Топола.  

 

На 23. седници Комисије одржаној 09. децембра 2014. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу регионалног 

центра за управљање отпадом путем концесије који је поднет од стране Регионалне 

рзвојне агенције Југ, и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање 
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обављања делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења 

на територији општине Топола. 

 

На 24. седници Комисије одржаној 25. децембра 2014. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за заамену постојећих светиљки јавне 

расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним 

површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда и споменика у насељима 

општине Сечањ. 

 

На 25. седници Комисије одржаној 22. јануара 2015. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за заамену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, 

шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда и 

споменика у насељима општине Сечањ. Комисија је разматрала и Предлог  

Kонцесионог акт за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на 

територији општине Неготин. 

 

На 26. седници Комисије одржаној 27. фебруара 2015. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог Kонцесионог акт за поверавање обављања делатности приградског 

превоза путника на територији општине Неготин, као и Предлог Концесионог акта за 

поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине 

Параћин. 

 

На 27. седници Комисије одржаној 26. марта 2015. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне 

делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада и производње и дистрибуције 

топлотне енергије на територији градске општине Гроцка. 

 

На 28. седници Комисије одржаној 29. априла 2015. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за производњу топлотне и електричне 

енергије употребом обновљивих извора енергије у општини Врбас, као и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног 

осветљења на територији општине Врбас. Комисија је такође разматрала и Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на 

територији општине Параћин. 

 

На 29. седници Комисије одржаној 11. јуна 2015. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за производњу топлотне и 

електричне енергије употребом обновљивих извора енергије у општини Врбас, као и 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза 
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путника на територији општине Шид. Комисија је разматрала и Предлог пројекта 

реконструкције јавног осветљења на територији општине Кикинда, као и Предлог 

пројекта који се односи на замену постојећих котлова на лож уље котловима на 

биомасу и испоручивање топлотне енергије у објектима школа у општини Пирот. 

 

На 30. седници Комисије одржаној 02. јула 2015. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града Београда којим 

се предлаже пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада. 

 

На 31. седници Комисије одржаној 08. јула 2015. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности 

градског превоза путника на територији града Београда. 

 

На 32. седници Комисије одржаној 29. јула 2015. године, Комисија је разматрала 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника у општини Кањижа, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију дела система јавног осветљења на територији града Врања, као и 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на изградњу 

магистралног цевовода за снабдевање водом општине Брус. 

 

На 33. седници Комисије одржаној 25. септембра 2015. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног 

осветљења града Ниша, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи 

на реконструкцију дела система јавног осветљење на територији општине Варварин, 

као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

делатности реконструкције и одржавања јавног осветљења у насељима општине Ада. 

 

На 34. седници Комисије одржаној 01. октобра 2015. године, Комисије је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника у општини Кањижа, и Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији града 

Врања. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију, рационализацију и одржавања јавног осветљења у насељима општине 

Жабаљ, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, 

изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова. 

 

На 35. седници Комисије одржаној 26. новембра 2015. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавања јавног осветљења у насељима општине Жабаљ. 

Комисија је разматрала и Предлог концесионог акта за поверавање обављања 
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делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Трстеник, као 

и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне 

расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним 

површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима 

општине Пландиште. 

 

На 36. седници Комисије одржаној 03. децембра 2015. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на изградњу 

магистралног цевовода за снабдевање водом општине Брус, као и Предлог пројекта за 

модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине 

Ада. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се 

односи на замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим “ЛЕД” светиљкама у 

зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне 

расвете јавних зграда у насељеним местима општине Бор. 

 

На 37. седници Комисије одржаној 24. децембра 2015. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта ЈП „Електропривреда Србије“ за пружање услуга за повећање 

енергетске ефикасности кроз јавно-приватно партнерство. 

 

  

На 38. седници Комисије одржаној 04. марта 2016. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на модернизацију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин. 

Комисија је такође разматрала и Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Трстеник. 

 

На 39. седници Комисије одржаној 28. марта 2016. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на 

модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине 

Беочин. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

снабдевање система грејања општине Нова Варош топлотном енергијом произведеном 

на бази биомасе, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на 

замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони 

улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете 

јавних зграда у насељеним местима града Ваљева. 

 

На 40. седници Комисије одржаној 18. маја 2016. године, Комисија је разматрала 

Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности градског и приградског 

превоза путника на територији града Ваљева, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства који се односи на реконструкцију система јавног осветљења на територији 
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општине Пирот, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на 

замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони 

улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете 

јавних зграда у насељеним местима града Лознице. 

 

На 41. седници Комисије одржаној 07. јула 2016. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности 

приградског и локалног превоза путника на територији града Београда. 

 

На 42. седници Комисије одржаној 18. јула 2016. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, 

шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у 

насељеним местима општине Бор. Комисија је разматрала и Предлог концесионог акта 

за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Лајковац, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у 

градском подручју општине Петровац на Млави. 

 

На 43. седници Комисије одржаној 22. септембра 2016. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, 

шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у 

насељеним местима града Лознице, и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони 

улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете 

јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште. Комисија је разматрала и 

Предлог концесионог акта за финансирање набавке и предаје граду Београду ради 

постављања одређених елемената урбане опреме који се не могу комерцијално 

користити и финансирање набавке, постављање, одржавање и комерцијално 

коришћење одређених елемената урбане опреме који се могу комерцијално користити. 

 

На 44. седници Комисије одржаној 17. октобра 2016. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Ваљева, и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства који се односи на реконструкцију система јавног осветљења на 

територији општине Пирот. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији 

општине Велико Градиште, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 
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делатност одржавања и поправки зграда, јавне расвете и услуге димничарине у Новом 

Саду. 

 

На 45. седници Комисије одржаној 09. новембра 2016. године, Комисија је такође  

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за делатност одржавања и 

поправки зграда, јавне расвете и услуге димничарине у Новом Саду, и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете 

штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним 

површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима 

општине Бор. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства 

који се односи на ЈП СРПЦ Милан Гале Мушкатировић, као и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим 

„ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, 

спољашње декоративне расвете јавних зграда и споменика у насељеним местима 

општине Сечањ. 

 

На 46. седници Комисије одржаној 24. новембра 2016. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљење у градском подручју 

општине Петровац на Млави. Комисија је разматрала и Предлог концесионог акта за 

изградњу линије за сепарацију и рециклажу комуналног отпада и биогасне станице на 

територији општине Топола, као и Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на Пакету „А“ и Пакету „Б“ линија 

на територији града Лознице. 

 

На 47. седници Комисије одржаној 08. децембра 2016. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта за реконструкцију система јавног осветљења на 

територији општине Пирот. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за пројектовање,изградњу и управљање постројењем за 

пречишћавање отпадних вода за територију града Зрењанина, као и Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела 

система јавног осветљења у насељима града Крушевца. 

 

На 48. седници Комисије одржаној 26. децембра 2016. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у насељима града 

Крушевца, и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела 

система јавног осветљења на територији општине Велико Градиште. Комисија је 

разматрала и Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности димничарских услуга на територији општине Бечеј, као и Предлог 



 
Република Србија 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО  

 

Комисија за јавно-приватно партнерство 

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд  

 

 

14 

концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на 

територији општине Рума. 

 

На 49. седници Комисије одржаној 31. јануара 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског 

превоза путника на територији општине Рума, и Предлог концесионог акта за 

обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији града Ваљева. Комисија је разматрала и Предлог концесионог акта за 

поверавање послова производње и дистрибуције топлотне енергије и дистрибуције и 

снабдевања гасом  у граду Зрењанину. 

 

На 50. седници Комисије одржаној 08. фебруара 2017. године, Комисија је разматрала 

Предлог концесионог акта за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, 

одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и 

обављање делатности оператера аеродрома. 

 

На 51. седници Комисије одржаној 09. марта 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

димничарских услуга на територији општине Бечеј. Комисија је разматрала Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система јавног осветљења у 

општини Ћићевац заменом постојећих светиљки ЛЕД светиљкама са даљинским 

управљањем, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање дела јавног осветљења у општини Нова Црња. 

 

На 52. седници Комисије одржаној 16. марта 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта за реконструкцију система јавног осветљења на 

територији општине Пирот, и Предлог концесионог акта за поверавање послова 

производње и дистрибуције топлотне енергије и дистрибуције и снабдевања гасом  у 

граду Зрењанину. Комисија је разматрала и Предлог концесионог акта за замену јавног 

осветљења у граду Зрењанину. 

 

На 53. седници Комисије одржаној 24. априла 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на Пакету „А“ и Пакету „Б“ линија на територији града 

Лознице, и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела 

система јавног осветљења на територији општине Велико Градиште. Комисија је 

разматрала и Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Коцељева. 
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На 54. седници Комисије одржаној 11. маја 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта за реконструкцију система јавног осветљења на 

територији општине Пирот, и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију, рационализацију и одржавање дела јавног осветљења у општини Нова 

Црња. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

обављање делатности јавног превоза путника на територији града Београда (потез 500), 

као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења у општини Власотинце. 

 

На 55. седници Комисије одржаној 22. маја 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање делатности 

јавног превоза путника на територији града Београда (потез 500), Предлог пројекта за 

реконструкцију система јавног осветљења на територији града Пирота, као и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног 

осветљења на територији општине Велико Градиште. 

 

На 56. седници Комисије одржаној 01. јуна 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање послова производње и 

дистрибуције топлотне енергије и снабдевања гасом  у граду Зрењанину и насељеним 

местима, и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела 

система јавног осветљења на територији општине Велико Градиште. Комисија је 

разматрала и Предлог пројекта за искоришћавање потенцијала депонијског гаса 

депоније „Гребача“ ЈКП Обреновац, као и Предлог концесионог акта за поверавање 

обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији 

општине Бачка Паланка. 

 

На 57. седници Комисије одржаној 07. јуна 2017. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу сопствене котларнице, 

енергетску санацију и уговорно испоручивање топлотне енергије поднетог од стране 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, Предлог концесионог акта за 

поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији 

града Пирота, Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију котларнице и КГХ система у 

Општој болници Пирот уз уговорно испоручивање топлотне енергије, као и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за енергетску санацију и уговорно испоручивање 

топлотне енергије Општој болници „Др Алекса Савић“ Прокупље. 

 

На 58. седници Комисије одржаној 05. јула 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за замену јавног осветљења у граду Зрењанину, 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на Пакету „А“ и Пакету „Б“ линија на територији града Лознице, и 
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Предлог концесионог акта за поверавање послова производње и дистрибуције топлотне 

енергије и снабдевања гасом  у граду Зрењанину и насељеним местима. Комисија је 

разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система 

грејања и припреме СТВ у Општој болници Лесковац, као и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за унапређење енергетске ефикасности јавног осветљења 

општине Рашка. 

 

На 59. седници Комисије одржаној 13. јула 2017. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за унапређење енергетске ефикасности 

јавног осветљења општине Књажевац, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства 

за управљање јавним паркиралиштима на територији општине Свилајнац, као и 

Предлог пројекта  јавно-приватног партнерства за услугу сакупљања комуналног 

отпада у општини Врњачка Бања. 

 

На 60. седници Комисије одржаној 30. августа 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

јавног приградског превоза путника на територији општине Бачка Паланка, Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на територији града Пирота, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

искоришћавање потенцијала депонијског гаса депоније „Гребача“ ЈКП Обреновац, и 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на Пакету „А“ и Пакету „Б“ линија на територији града Лознице. 

Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену 

постојеће столарије и реконструкцију котларнице - уградњу новог котла на биомасу и 

уговорно испоручивање топлотне енергије у Дому здравља Велико Градиште. 

 

На 61. седници Комисије одржаној 15. септембра 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Лајковац, Предлог концесионог 

акта за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији града Ваљева, и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

унапређење енргетске ефикасности  јавног осветљења општине Рашка. Комисија је 

разматрала и Предлог концесионог акта за изградњу подземних гаража и вршење 

поверених делатности - управљања јавним паркиралиштима на територији града 

Београда. 

 

На 62. седници Комисије одржаној 04. октобра 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за унапређење енргетске 

ефикасности  јавног осветљења општине Рашка, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за изградњу сопствене котларнице, енергетску санацију и уговорно 



 
Република Србија 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО  

 

Комисија за јавно-приватно партнерство 

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд  

 

 

17 

испоручивање топлотне енергије, поднету од стране Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу, и Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Коцељева. 

Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији 

општине Ковачица, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услугу одрзавања 

гробаља на територији општине Топола, као и Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства у области обавезних резерви нафте и деривата нафте „Финансирање и 

изградња складишног терминала за обавезне резерве нафте и деривата нафте у 

Републици Србији. 

 

На 63. седници Комисије одржаној 09. новембра 2017. године, Комисије је такође 

разматрала Предлог пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног 

осветљења у општини Ћићевац, Предлог пројекта ЈПП за пројектовање,изградњу и 

управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода за територију града 

Зрењанина, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за енергетску санацију и 

уговорно испоручување топлотне енергије Општој болници „Др Алекса Савић“ 

Прокупље, и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства управљања јавним 

паркиралистима на територији општине Свилајнац. Комисија је разматрала и Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на територији општине Кула. 

 

На 64. седници Комисије одржаној 27. новембра 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта ЈПП за унапређење енергетске ефикасности јавног 

осветљења општине Књажевац, Предлог пројекта ЈПП за услугу сакупљања 

комуналног отпада у општини Врњачка Бања, Предлог пројекта ЈПП за замену 

постојеће столарије и реконструкције котларнице - уградња новог котла на биомасу и 

уговорно испоручивање топлотне енергије у Дому здравља Велико Градиште, Предлог 

пројекта ЈПП за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД 

светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње 

декоративне расвете јавних зграда и споменика у насељима општине Сечањ, и Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на територији општине Лајковац. Комисија је разматрала и Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања  комуналне делатности - сакупљање, 

транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине Жабари, као и 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског 

превоза путника не територији града Краљева. 

 

На 65. седници Комисије одржаној 15. децембра 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услугу одрзавања 
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гробаља на територији општине Топола, Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију 

котларнице и КГХ система у Општој болници Пирот уз уговорно испоручивање 

топлотне енергије, Предлог пројекта ЈПП за унапређење енергетске ефикасности јавног 

осветљења општине Књажевац, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији 

општине Ковачица, Предлог концесионог акта за за замену јавног осветљења у граду 

Зрењанину, Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Коцељева, и Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског превоза 

путника не територији града Краљева. Комисија је разматрала и Предлог пројекта ЈПП 

за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељеним 

местима општине Ириг. 

 

На 66. седници Комисије одржаној 22. децембра 2017. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање послова производње и 

дистрибуције топлотне енергије и снабдевања гасом  у граду Зрењанину и насељеним 

местима, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за унапређење енргетске 

ефикасности  јавног осветљења општине Рашка, и Предлог пројекта ЈПП за 

реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељеним местима 

општине Ириг. Комисија је разматрала и Предлог пројекта 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, и Предлог 

пројекта ЈПП за обављање делатности снабдевања становништва лековима, помоћним 

лековитим и медицинским средствима - Нови Сад. 

 

На 67. седници Комисије одржаној 22. јануара 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за финансирање и управљање континуираним обављањем 

делатности снабдевање становниства лековима, помоћним лековитим средствима и 

медицинским средствима - Нови Сад. Комисија је разматрала и Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства за замену постојећих котлова на гасно уље и мазут 

котловима на природни гас уз уговорно испоручивање топлотне енергије општини 

Мали Иђош. 

 

На 68. седници Комисије одржаној 28. фебруара 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, 

шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда и 
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споменика у насељеним местима општине Сечањ, Предлог концесионог акта за 

поверавање обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на 

територији општине Бачка Паланка, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

унапређење енергетске ефикасности јавног осветљења општине Књажевац, Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за унапређење енргетске ефикасности  јавног 

осветљења општине Рашка, и  Предлог концесионог акта за услугу сакупљања 

комуналног отпада у општини Врњачка Бања. Комисија је разматрала и Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског превоза 

путника на територији општине Ћуприја. 

 

На 69. седници Комисије одржаној 14. марта 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта ЈПП за пројектовање,изградњу и управљање постројењем 

за пречишћавање отпадних вода за територију града Зрењанина и Предлог пројекта 

ЈПП за замену постојећих котлова на гасно уље и мазут котловима на природни гас уз 

уговорно испоручивање топлотне енергије општини Мали Иђош. Комисија је 

разматрала и Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију, рационализацију и одржавање 

система јавног осветљења у насељеним местима општине Кладово, као и Предлог 

концесионог акта за услугу производње и дистрибуције топлотне енергије на 

територији града Кикинда. 

 

На 70. седници Комисије одржаној 16. априла 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта 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, Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

комуналне делатности - сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са 

подручја општине Жабари, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услугу 

одржавања гробаља на територији општине Топола, Предлог концесионог акта за 

услугу производње и дистрибуције топлотне енергије на територији града Кикинда. 

Комисија је разматрала и Предлог пројекта ЈПП за услугу депоновања комуналног 

отпада у општини Свилајнац, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на 

територији општине Пожега. 

 

На 71. седници Комисије одржаној 10. маја 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Краљева, Предлог пројекта 

реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Ћићевац, 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског 

превоза путника на територији општине Ћуприја, Предлог пројекта ЈПП за замену 
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постојећих котлова на гасно уље и мазут котловима на природни гас уз уговорно 

испоручивање топлотне енергије општини Мали Иђош, Предлог пројекта ЈПП за 

реконструкцију котларнице и КГХ система у Општој болници Пирот уз уговорно 

испоручивање топлотне енергије, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

енергетску санацију и уговорно испоручување топлотне енергије Општој болници „Др 

Алекса Савић“ Прокупље, Предлог пројекта ЈПП за замену постојеће столарије и 

реконструкције котларнице - уградња новог котла на биомасу и уговорно 

испоручивање топлотне енергије у Дому здравља Велико Градиште. Комисија је 

разматрала и Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског 

и приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара. 

 

На 72. седници Комисије одржаној 14. јуна 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог  пројекта ЈПП за услугу депоновања комуналног отпада у општини 

Свилајнац и Предлог концесионог акта за услугу производње и дистрибуције топлотне 

енергије на територији града Кикинда. Комисија је разматрала и Предлог пројекта ЈПП 

за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења 

применом ЛЕД технологије на територији општине Лапово, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД 

светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње 

декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима у циљу реконструкције, 

рационализације и одржавања система јавног осветљења на територији општине 

Врњачка Бања, Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на територији општине Књажевац, као и Предлог 

пројекта ЈПП за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног 

осветљења приименом ЛЕД технологије на територији општине Димитровград. 

 

На 73. седници Комисије одржаној 20. јуна 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију и дугогодисње одржавање 

система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеде 

енергије. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења применом 

ЛЕД технологије на територији општине Стара Пазова, Предлог концесионог акта за 

поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији 

општине Ковин;, као и Предлог концесионог акта за финансирање, ревитализацију, 

управљање и обављање фармацеутске делатности у Граду Зрењанину. 

 

На 74. седници Комисије одржаној 06. јула 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта за ЈПП за реконструкцију, адаптацију, модернизацију и 

унапређење енергетске ефикасности система јавног осветљења и финансирање, 

пројектовање, изградњу и одржавање интегрисаног „Smart City“ система за 
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мониторинг, управљање и одржавање урбане инфраструктуре јавног осветљења на 

територији града Зрењанина. Комисија је разматрала и Предлог пројекта ЈПП за 

финансирање и управљање Апотекама града Крушевца ради обављења делатности 

снабдевања становништва лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским 

средствима. 

 

На 75. седници Комисије одржаној 07. септембра 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и 

приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара. Комисија је 

разматрала и Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града 

Београда, Предлог концесионог акта за поверевање обављања делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Смедерева, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије КПЗ Сремска 

Митровица уз реконструкцију система производње топлотне енергије, као и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку топлотне енергије ЗЦ 

Неоготин уз изградњу нове котларнице на биомасу и санацију спољашње столарије. 

 

На 76. седници Комисије одржаној 27. септембра 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услугу одрзавања 

гробаља на територији општине Топола. Комисија је разматрала и Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије КПЗ 

Сремска Митровица уз реконструкцију система производње топлотне енергије, 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне 

делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања система 

јавне расвете на територији општине Сремски Карловци, као и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за реконструкцију јавне расвете у општини Бечеј. 

 

На 77. седници Комисије одржаној 16. октобра 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања 

система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци. Комисија је 

разматрала и Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Сокобања, Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства за реконструкцију система јавног осветљења на 

територији града Јагодине, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства 

реконструкције и дугогодисњег одржавања система јавног осветљења на територији 

општине Богатић применом мера уштеде енергије. 
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На 78. седници Комисије одржаној 29. новембра 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система  

за производњу топлотне енергије уз уговорно испоручивање топлотне енергије у КПЗ 

Сремска Митровица, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију 

система јавног осветљења на територији града Јагодине, Предлог пројекта за ЈПП за 

примену мера устеде енергије у виду реконструкције, адаптације, модернизације и 

унапређења енергетске ефикасности система јавног осветљења и финансирања, 

пројектовања, изградње и одржавања интегрисаног „Smart City“ система за 

мониторинг, управљање и одржавање урбане инфраструктуре јавног осветљења на 

територији града Зрењанин. Комисија је разматрала и Предлог концесионог акта за 

обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији 

Града Новог Сада, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање 

локалне путне инфраструктуре са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и 

поплочавање/реконструкцијa тргова и других јавних површина, све са пратећим 

мобилијаром у граду Смедереву, са јавним плаћањем, као и Предлог концесионог акта 

о за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији града 

Сремска Митровица. 

 

На 79. седници Комисије одржаној 21. децембра 2018. године, Комисија је разматрала 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији града Новог Пазара, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства реконструкције и дугогодишњег одржавања система јавног осветљења на 

територији града Панчева применом мера уштеде енергије, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства реконструкције дела система јавне расвете у граду Сремска 

Митровица, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у општини Свилајнац. 

 

На 80. седници Комисије одржаној 28. децембра 2018. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог предлога пројекта јавно-приватног партнерства за услугу 

одржавања гробаља на територији општине Топола. Комисија је разматрала и Предлог 

концесионог акта о за поверавање обављања делатности приградског превоза путника 

на територији општине Шид, Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности линијског превоза путника на територији града Сремска Митровица, као и 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система јавног 

осветљења на територији града Јагодине. 

 

На 81. седници Комисије одржаној 30. јануара 2019. године, Комисија је такође 

разматрала предлог концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на 

територији општине Свилајнац. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-
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приватног партнерства за финансирање, пројектовање, реконструкцију, односно 

рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката 

нискоградње (бициклистичких стаза, раскрсница и сл.) са пратећим радовима у 

општини Стара Пазова са јавним плаћањем, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за реконструкцију система јавног осветљења на територији града Пирота, 

као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу центра за прузање 

здравствених услуга хемодијализе у Врбасу. 

 

На 82. седници Комисије одржаној 14. марта 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку 

топлотне енергије ЗЦ Неготин уз изградњу нове котларнице на биомасу и санацију 

спољашње столарије, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију 

система јавног осветљења на територији града Јагодине, и Предлог пројекта ЈПП за 

реконструкцију дела система јавне расвета у граду Сремска Митровица. Комисија је 

разматрала и Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности домаћег 

линијског превоза путника на територији Града Панчева и изградња нове аутобуске 

станице, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Неготин. 

 

На 83. седници Комисије одржаној 02. априла 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта о за поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Шид. Комисија је разматрала и 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији града Пирота, Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање преосталог дела система јавног осветљења на 

територији града Крушевца, Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији града Шапца, као и 

Предлог пројекта ЈПП за поверавање обављања комуналне делатности реконструкције, 

замене и уградње ЛЕД светиљки у  општини Мајданпек. 

 

На 84. седници Комисије одржаној 09. маја 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, одржавања и 

управљања системом јавне расвете на територији општине Мајданпек. Комисија је 

разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављањe комуналне 

делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања система 

јавне расвете на територији општине Сремски Карловци, као и Предлог пројекта за 

поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији града 

Јагодине. 
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На 85. седници Комисије одржаној 12. јуна 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, одржавања и 

управљања системом јавне расвете на територији општине Мајданпек и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности 

реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања система јавне расвете 

на територији општине Сремски Карловци. Комисије је разматрала и Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства за увођење система јавних бицикала у граду Београду, као 

и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и 

одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији 

града Лесковца. 

 

На 86. седници Комисије одржаној 08. јула 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог. пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији града Јагодине. 

Комисије је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог од 

стране Министарства здравља за пружање услуга управљања медицинским и другим 

отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања 

постројењем за одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испоруку 

повезаних добара, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији града Вршца, као и Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности 

дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са са 

јавним плаћањем. 

 

На 87. седници Комисије одржаној 12. јула 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности реконструкције, замене и уградње „ЛЕД“ светиљки, и 

одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци. Комисија 

је разматрала и Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на територији општине Љиг, Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне 

инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем, као и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, реконструкцију, 

односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији 

Града Сремска Митровица са јавним плаћањем. 

 

На 88. седници Комисије одржаној 26. јула 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог од стране 
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Министарства здравља за пружање услуга управљања медицинским и другим отпадом 

кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања постројењем за 

одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испоруку повезаних добара и 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског 

превоза путника на територији општине Љиг. Комисија је разматрала и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и 

одржавање дела система јавног осветљења у општини Прибој. 

 

На 89. седници Комисије одржаној 31. јула 2019. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског 

линијског превоза путника у друмском саобрацају на територији општине 

Владимирци, као и Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности 

линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник. 

 

На 90. седници Комисије одржаној 26. августа 2019. године, Комисија је такође 

разматрала предлога концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Љиг. Комисија је разматрала  

Предлог концесионог акта за линије јавног ноћног превоза путника на територији града 

Београда, као и Предлог концесионог акта за финансирање набавке, постављања и 

одржавања покретних степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одржавање 

делова подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних камера 

које обезбеђују „motorized remote position and zoom control“, и опреме за снимање и 

прикупљање информација о саобраћају и софтвера за управљање саобраћајем у  граду 

Београду, који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, 

постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара који се 

могу комерцијално користити. 

 

На 91. седници Комисије одржаној 06. септембра 2019. године, Комисија је разматрала 

Предлог концесионог акта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање гаража 

на територији Града Новог Сада, као и Предлог концесионог акта за поверавање 

обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран. 

 

На 92. седници Комисије одржаној 16. септембра 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију, рационализацију и одржавање 

дела система јавног осветљења у општини Прибој. Комисија је разматрала и Предлог 

пројекта ЈПП за замену дела постојећих светиљки јавног осветљења са новим ЛЕД 

светиљкама применом мера уштеде енергије на територији општине Врбас, као и 

Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног 
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осветљења применом мера уштеде енергије савременом ЛЕД технологијом на 

територији општине Шид. 

 

На 93. седници Комисије одржаној 19. септембра 2019. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, редовно одржавање, 

рехабилитацију и ургентно одржавање дела локални путне инфраструктуре без 

хоризонталне сигнализације на територији града Крушевца са јавним плаћањем, 

Предлог концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности на 

примарном нивоу на територији Расинског округа, као и Предлог концесионог акта за 

поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на 

територији града Прокупља. 

 

На 94. седници Комисије одржаној 06. новембра 2019. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за за финансирање, пројектовање, 

изградњу, управљање и одржавање објеката и постројења за третман комуналног 

отпада у граду Панчеву са производњом електричне енергије, Предлог концесионог 

акта за поверавање делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају 

на територији општине Пријепоље, као и Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења 

на територији града Ниша. 

 

На 95. седници Комисије одржаној 05. децембра 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање делатности превоза путника у 

градском и приградском саобраћају на територији општине Пријепоље. Комисија је 

разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији града Сремска Митровица, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења 

применом мера уштеде енергије на територији приградских насеља града Суботице, 

као и Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота. 

 

На 96. седници Комисије одржаној 20. децембра 2019. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота и Предлог концесионог акта 

за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији 

општине Србобран. Комисија је разматрала и Предлог пројекта ЈПП за изградњу, 

реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне 

путне инфраструктуре на територији општине Крупањ са јавним плаћањем, као и 
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Предлог пројекта јавно-приватно партнерства за реконструкцију осветљења на 

територији града Кикинде. 

 

На 97. седници Комисије одржаној 27. децембра 2019. године, Комисија је разматрала 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку топлотне енергије 

уз реконстркцију система за производњу топлоте на територији града Врбаса, Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, пројектовање, реконструкцију, 

односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре и 

поплочавање/реконструкцију тргова и других јавних површина, све са пратећим 

мобилијаром у граду Смедереву, са јавним плаћањем, Предлог пројекта ЈПП за 

финансирање, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре и 

других објеката нискоградње (аутобуских стајалишта, паркинг места и сл.) са пратећим 

радовима у општини Србобран са јавним плаћањем, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за изградњу универзитетског спортско-рекреативног комплекса 

Универзитета у Крагујевцу, Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Бачка 

Топола, као и Предлог концесионог акта за регионалну депонију у Инђији. 

 

На 98. седници Комисије одржаној 03. јануара 2020. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање 

доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији општине 

Мали Зворник са јавним плаћањем. 

 

На 99. седници Комисије одржаној 13. јануара 2020. године, Комисија је такође 

разматрала Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота и Предлог концесионог акта  

за финансирање, ревитализацију, управљање и обављање фармацеутске делатности у 

Граду Прокупљу и другим јединицама локалне самоуправе у Топличком округу у 

којима ЗУ Апотека Прокупље обавља фармацеутску делатност. 

 

На 100. седници Комисије одржаној 02. априла 2020. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог концесионог акта за 

финансирање, изградњу, управљање и одржавање подземне гараже на локацији Трг 

косовских јунака у граду Крушевцу, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији града Зајечара и Предлог концесионог акта за 

поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на 

територији општине Медвеђа. 
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На 101. седници Комисије одржаној 28. априла 2020. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог концесионог акта за 

изградњу мале хидроелектране на Брани на Тиси, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на територији града Пожаревца, Предлог пројекта јавно-приватног 

партмерства за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења 

применом мера уштеда енергије на територији града Пожаревца, као и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности градског и 

приградског превоза, пружање услуга пријема и отпреме путника и аутобуса на 

аутобуској станици у граду Ужицу и аутобуским стајалиштима на територији града 

Ужица. 

 

На 102. седници Комисије одржаној 18. маја 2020. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог концесионог акта за 

поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника 

на територији града Смедерева, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

изградњу регионалног центра за управљање отпадом „Халово 2“ у Зајечару и пружање 

услуга третмана и одлагања комуналног отпада са подручја градова Зајечара и Бора и 

општина Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац и Предлог концесионог 

акта за поверавања обављања делатности приградског превоза путника на територији 

општине Богатић. 

 

На 103. седници Комисије одржаној 22. јуна 2020. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог концесионог акта за 

поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији 

општине Велико Градиште, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пружање 

услуга третман и одлагање комуналног отпада на депонији „Ранчево“ у Сомбору и 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавања комуналне делатности 

одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Сомбора. 

 

На 104. седници Комисије одржаној 28. јула 2020. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства у обављању делатности експолатације и одржавања система за 

наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду. 

 

На 105. седници Комисије одржаној 27. октобра 2020. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерстава за финансирање, изградњу, управљање и одржавање објеката и 

постројења за третман комуналног отпада на територији града Панчева и Предлог 
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пројекта јавно-приватног партнерства без елеменната концесије за управљање отпадом 

“Халово 2”. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији града Сомбора и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и 

улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца. 

 

На 106. седници Комисије одржаној 19. новембра 2020. године електронским путем 

због ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза 

путника на територији општине Медвеђа. Комисија је разматрала и Предлог 

концесионог акта за реализацију пројекта поверавање обављања комуналне делатности 

димничарских услуга на територији града Сомобра и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног 

осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Опово. 

 

На 107. седници Комисије одржаној 21. децембра 2020. године електронским путем 

због ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог концесионог акта 

за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији града Ужица, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији града Смедерева и Предлог концесионог акта за поверавање 

обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Кула. 

 

На 108. седници Комисије одржаној 18. јануара 2021. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за поверавање комуналне делатности градског и приградског 

превоза путника на територији града Бора, Предлог концесионог акта за поверавање 

обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин, 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање услуга дезинсекције, 

дезинфекције и дератизације на територији града Суботице и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног 

осветљења на територији општине Нови Кнежевац применом мера енергетске 

ефикасности. 

 

На 109. седници Комисије одржаној 16. марта 2021. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог концесионог 

акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији 

општине Неготин. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за финансирање и реконструкцију дела топлотних извора и производњу 
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топлотне енергије из реконструисаних извора, уз њихово одржавање на територији 

града Нишаи Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на Пакету „Ц“ линија на територији града Лознице. 

 

На 110. седници Комисије одржаној 27. априла 2021. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за повећање енергетске ефикасности у јавним објектима и 

систему јавног осветљења на територији града Крагујевца, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за реконструкцију и доградњу постојеће котларнице КЈП 

“Извор” Петровац на Млави уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе, 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и 

одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на 

територији града Кикинде и Предлог концесионог акта поднет од стране  ЈП „Путеви 

Београда“ у складу са чланом 29. став 4. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама, којим се предлаже финансирање редовног одржавања хоризонталне 

саобраћајне сигнализације у зонама школа у 7 градских општина градa Београдa (ГО 

Барајево, ГО Гроцка, ГО Лазаревац, ГО Младеновац, ГО Обреновац, ГО Сопот и ГО 

Сурчин), који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, 

постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара на 

територији 7 градских општина градa Београдa (ГО Барајево, ГО Гроцка, ГО 

Лазаревац, ГО Младеновац, ГО Обреновац, ГО Сопот и ГО Сурчин), које нису 

обухваћене Генералним урбанистичким планом и Каталогом урбане опреме, а који се 

могу комерцијално користити. 

 

На 111. седници Комисије одржаној 31. маја 2021. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за финансирање и реконструкцију дела топлотних извора и 

производњу топлотне енергије из реконструисаних извора, уз њихово одржавање на 

територији града Ниша и Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин. Комисија је 

разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за дугорочну испоруку 

топлотне енергије систему даљинског грејања „ЈКП Горњи Милановац“ из 

новоинсталисаних котлова на дрвну биомасу и топловодних котлова на гас, Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња станице 

компримованог природног гаса у граду Београду, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења 

применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин и Предлог концесионог 

акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на 

територији општине Алексинац. 
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На 112. седници Комисије одржаној 15. јуна 2021. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог концесионог акта за 

финансирање, пројектовање, изградњу, одржавање и управљање три објекта гараже са 

хелиодромом у оквиру комплекса Универзитетског Клиничког центра Србије, Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за линије јавног 

превоза путника на територији општине Кањижа, Предлог пројекта јавно приватног 

партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије из новоинсталисаних 

кондензационих котлова на гас за 10 јавних објеката општине Кула, Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства за замену старих система осветљења јавних објеката 

општине Прибој, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију 

система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из обновљивог 

извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин, Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности линијског 

приградског превоза путника на територији Општине Топола и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за уговорну испоруку топлотне енергије уз изградњу нових 

котларница из обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса на 

територији града Врања. 

 

На 113. седници Комисије одржаној 12. јула 2021. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог концесионог 

акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на 

пакету „Ц“ линија на територији града Лознице, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије за линије јавног превоза путника на територији 

општине Кањижа, Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности приградског превоза путника на територији општине Медвеђа, Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и доградњу постојеће 

котларнице КЈП “Извор” Петровац на Млави уз уговорну испоруку топлотне енергије 

из дрвне биомасе, као и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за 

реконструкцију система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из 

обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин. 

Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу 

спортско-рекреативног комплекса Баточина, Предлог пројекта  јавно-приватног 

партнерства за поверавање комуналне делатности јавног градског и приградског 

превоза путника на територији општине Куршумлија, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне 

инфраструктуре на територији општине Велико Градиште, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и 

одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње (аутобуских 

стајалишта, паркинг места и сл.), са пратећим радовима у општини Србобран са јавним 

плаћањем, Предлог пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за 
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вршење услуге преласка градске топлане на биомасу у граду Зајечару и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, финансирање и одржавање  топлане 

на биомасу са испоруком енергије у граду Бору. 

 

На 114. седници Комисије одржаној 30. јула 2021. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за замену старих светиљки Система осветљења јавних објеката 

општине Прибој, Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Неготин и Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног 

осветљења на територији општине Нови Кнежевац применом мера енергетске 

ефикасности (савременом лед технологијом). Комисија је разматрала и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности 

производње и дострибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система 

даљинског грејања у општини Бачка Паланка. 

 

На 115. седници Комисије одржаној 09. августа 2021. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског 

грејања у општини Бачка Паланка, Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на пакету „Ц“ линија на територији 

града Лознице и Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

градског и приградског линијског превоза путника и управљање аутобуском станицом 

на територији општине Кањижа. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне 

инфраструктуре на територији града Сомбора и Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства  за побољшање енергетске, еколошке и економске ефикасности 

енергетског сектора „Опште болнице“ Свети Лука Смедерево. 

 

На 116. седници Комисије одржаној 06. септембра 2021. године електронским путем 

због ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавања дела система 

јавног осветљења на територији општине Бабушница, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за одржавање улуца и путева на територији општине 

Бабушница, Предлог концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на 

територији града Ужица, Предлог концесионог акта за финансирање, управљање и 

обављање комуналних делатности везаних за паркинг места, чистоћу града, градске 

тржнице и градско зеленило у граду Прокупљу, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства за супституцију дела производње топлотне енергије из фосилних горива 
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(природни гас, лож уље и мазут), уговорном испоруком топлотне енергије из дрвне 

биомасе код 3 (три) топлотна извора у граду Нишу. 

 

На 117. седници Комисије одржаној 17. септембра 2021. године електронским путем 

због ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог 

концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског 

линијског превоза путника и управљање аутобуском станицом на територији општине 

Кањижа и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за супституцију дела 

производње топлотне енергије из фосилних горива (природни гас, лож уље и мазут), 

уговорном испоруком топлотне енергије из дрвне биомасе код 3 (три) топлотна извора 

у граду Нишу. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства 

за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији општине Лајковац, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства без елемената концесије за поверавање комуналне делатности 

производње топлотне енергије на територији града Зајечара и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за изградњу, финансирање и одржавање  топлане на биомасу са 

испоруком енергије у граду Бору. 

 

На 118. седници Комисије одржаној 06. октобра 2021. године електронским путем због 

ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавања дела система 

јавног осветљења на територији општине Бабушница, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за одржавање улуца у путева на територији општине 

Бабушница, Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на пакету „Ц“ линија на територији града Лознице и 

Предлог пројекта  јавно-приватног партнерства са елементима концесије за поверавање 

комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији 

опстине Куршумлија. 

 

На 119. седници Комисије одржаној 05. новембра 2021. године електронским путем 

због ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства за реконструкцију и доградњу постојеће котларнице КЈП 

“Извор” Петровац на Млави уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе, 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену старих светиљки система 

осветљења јавних објеката општине Прибој, Предлог пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије за поверавање комуналне делатности јавног 

градског и приградског превоза путника на територији опстине Куршумлија, Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за побољшање енергетске, еколошке и 

економске ефикасности енергетског сектора „Опште болнице“ Свети Лука Смедерево, 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства реконструкције и дугогодишњег 
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одржавања дела система јавног осветљења на територији општине Бабушница, као и 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улуца у путева на 

територији општине Бабушница. Комисија је разматрала и Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне 

инфраструктуре на територији општине Стара Пазова са јавним плаћањем, Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела 

система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине 

Кнић и Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник. 

 

На 120. седници Комисије одржаној 25. новембра 2021. године електронским путем 

због ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства реконструкције и дугогодишњег одржавања дела система 

јавног осветљења на територији општине Бабушница, Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за одржавање улуца у путева на територији општине 

Бабушница и Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за повећање енергетске 

ефикасности у јавним објектима и реконструкцију система јавног осветљења на 

територији града Крагујевца. 

 

На 121. седници Комисије одржаној 06. децембра 2021. године електронским путем 

због ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлога 

концесионог акта за поверавање комуналне делатности јавног градског и приградског 

превоза путника на територији опстине Куршумлија. Комисија је разматрала и Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и рационализацију јавног 

осветљења града и у насељеним местима града Врања. 

 

На 122. седници Комисије одржаној 16. децембра 2021. године електронским путем 

због ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је такође разматрала Предлог 

концесионог акта за поверавање комуналне делатности приградског превоза путника 

на територији општине Медвеђа. Комисија је разматрала и Предлог концесионог акта 

за поверавање управљања системом јавних бицикла на територији града Београда, 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање 

обављања комуналне делатности јавног линијског речног превоза путника на 

акваторији града Београда и Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић. 

 

На 123. седници Комисије одржаној 30. децембра 2021. године електронским путем 

због ситуације са вирусом Covid-19, Комисија је разматрала Предлог пројекта јавно-

приватног партнерства за услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 

територији општине Бечеј, Предлог концесионог акта за поверавање обављања 
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делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Жагубица и 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и 

одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник. 

 

Дакле, Комисија је на својим седницама, којима је председавао Драган Стевановић, 

размотрила 237 предлога пројеката јавно-приватног партнерства са или без елемената 

концесије, и то:  

1. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског 

превоза путника на територији општине Србобран; 

2. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства у обављању делатности 

градског и приградског превоза путника на територији града Ниша; 

3. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на територији града Јагодине; 

4. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

финансирање, изградња, управљање и одржавање канализационе мреже у 

општини Стара Пазова по моделу јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије; 

5. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена 

котлова на лож уље котловима на дрвену биомасу (пелет), односно 

природни гас, у школским и предшколским установама Града Ниша; 

6. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

комуналне делатности сакупљање и транспорт комуналног отпада са сеоског 

подручја општине Топола; 

7. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица; 

8. Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Шапца; 

9. Предлог концесионог акта са Анализом финансијско-економских ефеката 

давања концесије на аутопут Е-763, Београд-Пожега; 

10. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за ревитализацију даљинског 

система грејања у месту Баточина; 

11. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског 

превоза путника на територији општине Шид; 

12. Предлог концесионог акта за поверавање послова производње и 

дистрибуције топлотне енергије у општини Баточина; 

13. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу регионалног 

центра за управљање отпадом путем концесије који је  поднет од стране 

Регионалне развојне агенције Југ; 
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14. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења 

на територији општине Топола; 

15. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за заамену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, 

паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете 

јавних зграда и споменика у насељима општине Сечањ; 

16. Предлог  концесионог акт за поверавање обављања делатности приградског 

превоза путника на територији општине Неготин; 

17. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског 

превоза путника на територији општине Параћин; 

18. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада и 

производње и дистрибуције топлотне енергије на територији градске 

општине Гроцка; 

19. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за производњу топлотне и 

електричне енергије употребом обновљивих извора енергије у општини 

Врбас; 

20. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела 

система јавног осветљења на територији општине Врбас; 

21. Предлог пројекта реконструкције јавног осветљења на територији општине 

Кикинда; 

22. Предлог пројекта који се односи на замену постојећих котлова на лож уље 

котловима на биомасу и испоручивање топлотне енергије у објектима школа 

у општини Пирот; 

23. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града 

Београда којим се предлаже пружање услуга третмана и одлагања 

комуналног отпада; 

24. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне 

делатности градског превоза путника на територији града Београда; 

25. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника у општини Кањижа; 

26. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела 

система јавног осветљења на територији града Врања; 

27. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на изградњу 

магистралног цевовода за снабдевање водом општине Брус; 

28. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела 

система јавног осветљења града Ниша; 
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29. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на 

реконструкцију дела система јавног осветљење на територији општине 

Варварин; 

30. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

делатности реконструкције и одржавања јавног осветљења у насељима 

општине Ада; 

31. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавања јавног осветљења у насељима општине 

Жабаљ; 

32. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и 

одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова; 

33. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Трстеник; 

34. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, 

паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне 

расвете јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште, 

35. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на замену 

постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони 

улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне 

расвете јавних зграда у насељеним местима општине Бор; 

36. Предлог пројекта ЈП „Електропривреда Србије“ за пружање услуга за 

повећање енергетске ефикасности кроз јавно-приватно партнерство; 

37. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на 

модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима 

општине Беочин, 

38. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за снабдевање система 

грејања општине Нова Варош топлотном енергијом произведеном на бази 

биомасе; 

39. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на замену 

постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони 

улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне 

расвете јавних зграда у насељеним местима града Ваљева; 

40. Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Ваљева; 

41. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на 

реконструкцију система јавног осветљења на територији општине Пирот; 

42. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на замену 

постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони 
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улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне 

расвете јавних зграда у насељеним местима града Лознице, 

43. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне 

делатности приградског и локалног превоза путника на територији града 

Београда; 

44. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Лајковац; 

45. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у градском 

подручју општине Петровац на Млави, 

46. Предлог концесионог акта за финансирање набавке и предаје граду Београду 

ради постављања одређених елемената урбане опреме који се не могу 

комерцијално користити и финансирање набавке, постављање, одржавање и 

комерцијално коришћење одређених елемената урбане опреме који се могу 

комерцијално користити; 

47. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела 

система јавног осветљења на територији општине Велико Градиште; 

48. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за делатност одржавања и 

поправки зграда, јавне расвете и услуге димничарине у Новом Саду; 

49. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства који се односи на ЈП СРПЦ 

Милан Гале Мушкатировић; 

50. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, 

паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете 

јавних зграда и споменика у насељеним местима општине Сечањ; 

51. Предлог концесионог акта за изградњу линије за сепарацију и рециклажу 

комуналног отпада и биогасне станице на територији општине Топола; 

52. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на Пакету „А“ и Пакету „Б“ линија на 

територији града Лознице; 

53. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање,изградњу и 

управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода за територију града 

Зрењанина; 

54. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у насељима 

града Крушевца; 

55. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

димничарских услуга на територији општине Бечеј; 

56. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског 

превоза путника на територији општине Рума; 
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57. Предлог концесионог акта за поверавање послова производње и 

дистрибуције топлотне енергије и дистрибуције и снабдевања гасом  у граду 

Зрењанину; 

58. Предлог концесионог акта за финансирање, развој кроз изградњу и 

реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома 

Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома; 

59. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система 

јавног осветљења у општини Ћићевац заменом постојећих светиљки ЛЕД 

светиљкама са даљинским управљањем; 

60. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање дела јавног осветљења у општини Нова Црња; 

61. Предлог концесионог акта за замену јавног осветљења у граду Зрењанину; 

62. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Коцељева; 

63. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање делатности 

јавног превоза путника на територији града Београда (потез 500); 

64. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења у општини Власотинце; 

65. Предлог пројекта за искоришћавање потенцијала депонијског гаса депоније 

„Гребача“ ЈКП Обреновац; 

66. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

јавног приградског превоза путника на територији општине Бачка Паланка; 

67. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу сопствене 

котларнице, енергетску санацију и уговорно испоручивање топлотне 

енергије поднетог од стране Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу; 

68. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота; 

69. Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију котларнице и КГХ система у 

Општој болници Пирот уз уговорно испоручивање топлотне енергије;  

70. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за енергетску санацију и 

уговорно испоручивање топлотне енергије Општој болници „Др Алекса 

Савић“ Прокупље; 

71. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система 

грејања и припреме СТВ у Општој болници Лесковац; 

72. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за унапређење енергетске 

ефикасности јавног осветљења општине Рашка; 

73. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за унапређење енергетске 

ефикасности јавног осветљења општине Књажевац; 
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74. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за управљање јавним 

паркиралиштима на територији општине Свилајнац; 

75. Предлог пројекта  јавно-приватног партнерства за услугу сакупљања 

комуналног отпада у општини Врњачка Бања; 

76. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојеће столарије 

и реконструкцију котларнице - уградњу новог котла на биомасу и уговорно 

испоручивање топлотне енергије у Дому здравља Велико Градиште; 

77. Предлог концесионог акта за изградњу подземних гаража и вршење 

поверених делатности - управљања јавним паркиралиштима на територији 

града Београда; 

78. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине 

Ковачица; 

79. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услугу одрзавања гробаља 

на територији општине Топола; 

80. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства у области обавезних резерви 

нафте и деривата нафте „Финансирање и изградња складишног терминала за 

обавезне резерве нафте и деривата нафте у Републици Србији“; 

81. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Кула; 

82. Предлог концесионог акта за поверавање обављања  комуналне делатности - 

сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја 

општине Жабари; 

83. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и 

приградског превоза путника не територији града Краљева; 

84. Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију, рационализацију и одржавање 

јавног осветљења у насељеним местима општине Ириг; 

85. Предлог пројекта 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; 

86. Предлог пројекта ЈПП за обављање делатности снабдевања становништва 

лековима, помоћним лековитим и медицинским средствима - Нови Сад. 

87. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих котлова 

на гасно уље и мазут котловима на природни гас уз уговорно испоручивање 

топлотне енергије општини Мали Иђош; 

88. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и 

приградског превоза путника на територији општине Ћуприја; 

89. Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију, рационализацију и одржавање 

система јавног осветљења у насељеним местима општине Кладово; 
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90. Предлог концесионог акта за услугу производње и дистрибуције топлотне 

енергије на територији града Кикинда; 

91. Предлог пројекта ЈПП за услугу депоновања комуналног отпада у општини 

Свилајнац; 

92. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији 

општине Пожега; 

93. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и 

приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара; 

94. Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела 

система јавног осветљења применом ЛЕД технологије на територији 

општине Лапово; 

95. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, 

шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних 

зграда у насељеним местима у циљу реконструкције, рационализације и 

одржавања система јавног осветљења на територији општине Врњачка Бања; 

96. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Књажевац; 

97. Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела 

система јавног осветљења приименом ЛЕД технологије на територији 

општине Димитровград; 

98. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења применом ЛЕД 

технологије на територији општине Стара Пазова; 

99. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

линијског превоза путника на територији општине Ковин; 

100. Предлог концесионог акта за финансирање, ревитализацију, управљање и 

обављање фармацеутске делатности у Граду Зрењанину; 

101. Предлог пројекта ЈПП за финансирање и управљање Апотекама града 

Крушевца ради обављења делатности снабдевања становништва лековима, 

помоћним лековитим средствима и медицинским средствима; 

102. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на 

територији града Београда; 

103. Предлог концесионог акта за поверевање обављања делатности градског 

и приградског превоза путника на територији града Смедерева; 

104. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за уговорно 

испоручивање топлотне енергије КПЗ Сремска Митровица уз 

реконструкцију система производње топлотне енергије; 
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105. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку 

топлотне енергије ЗЦ Неоготин уз изградњу нове котларнице на биомасу и 

санацију спољашње столарије; 

106. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и 

одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци; 

107. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију јавне 

расвете у општини Бечеј; 

108. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Сокобања; 

109. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију 

система јавног осветљења на територији града Јагодине; 

110. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства реконструкције и 

дугогодисњег одржавања система јавног осветљења на територији општине 

Богатић применом мера уштеде енергије; 

111. Предлог концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене 

делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада; 

112. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и 

одржавање локалне путне инфраструктуре са хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом и поплочавање/реконструкцијa тргова и других јавних 

површина, све са пратећим мобилијаром у граду Смедереву, са јавним 

плаћањем; 

113. Предлог концесионог акта о за поверавање обављања делатности 

линијског превоза путника на територији града Сремска Митровица; 

114. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Новог Пазара; 

115. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства реконструкције и 

дугогодишњег одржавања система јавног осветљења на територији града 

Панчева применом мера уштеде енергије; 

116. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства реконструкције дела 

система јавне расвете у граду Сремска Митровица; 

117. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у општини 

Свилајнац; 

118. Предлог концесионог акта о за поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Шид; 

119. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

линијског превоза путника на територији града Сремска Митровица; 
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120. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију 

система јавног осветљења на територији града Јагодине; 

121. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, 

пројектовање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање 

локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње 

(бициклистичких стаза, раскрсница и сл.) са пратећим радовима у општини 

Стара Пазова са јавним плаћањем; 

122. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију 

система јавног осветљења на територији града Пирота; 

123. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу центра за 

прузање здравствених услуга хемодијализе у Врбасу; 

124. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности домаћег 

линијског превоза путника на територији Града Панчева и изградња нове 

аутобуске станице; 

125. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине 

Неготин; 

126. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота; 

127. Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију, рационализацију и одржавање 

преосталог дела система јавног осветљења на територији града Крушевца; 

128.  Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Шапца; 

129.  Предлог пројекта ЈПП за поверавање обављања комуналне делатности 

реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки у  општини Мајданпек; 

130. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављањe комуналне 

делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања 

система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци; 

131. Предлог пројекта за поверавање обављања делатности приградског 

превоза путника на територији града Јагодине; 

132. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за увођење система 

јавних бицикала у граду Београду; 

133. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији града Лесковца; 

134. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог од стране 

Министарства здравља за пружање услуга управљања медицинским и 

другим отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и 

одржавања постројењем за одлагање и прераду медицинског и другог 

отпада, као и испоруку повезаних добара; 
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135. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији града Вршца; 

136. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, 

реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне 

локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са са јавним 

плаћањем; 

137. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Љиг; 

138. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, 

изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града 

Панчева са јавним плаћањем; 

139. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, 

финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање 

локалне путне инфраструктуре на територији Града Сремска Митровица са 

јавним плаћањем; 

140. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у општини 

Прибој; 

141. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији града 

Ниша; 

142. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности градско-приградског линијског превоза путника у друмском 

саобрацају на територији општине Владимирци; 

143. Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности 

линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник; 

144. Предлог концесионог акта за линије јавног ноћног превоза путника на 

територији града Београда; 

145. Предлог концесионог акта за финансирање набавке, постављања и 

одржавања покретних степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и 

одржавање делова подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања 

дигиталних камера које обезбеђују „motorized remote position and zoom 

control“, и опреме за снимање и прикупљање информација о саобраћају и 

софтвера за управљање саобраћајем у  граду Београду, који се не могу 

комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, постављање, 

одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара који се 

могу комерцијално користити; 

146. Предлог концесионог акта за пројектовање, изградњу, управљање и 

одржавање гаража на територији Града Новог Сада; 
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147. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Србобран; 

148. Предлог пројекта ЈПП за замену дела постојећих светиљки јавног 

осветљења са новим ЛЕД светиљкама применом мера уштеде енергије на 

територији општине Врбас; 

149. Предлог пројекта ЈПП за реконструкцију, рационализацију и одржавање 

система јавног осветљења применом мера уштеде енергије савременом ЛЕД 

технологијом на територији општине Шид; 

150. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, редовно 

одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локални путне 

инфраструктуре без хоризонталне сигнализације на територији града 

Крушевца са јавним плаћањем; 

151. Предлог концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене 

делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа; 

152. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности градско-приградског превоза путника на територији града 

Прокупља; 

153. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за за финансирање, 

пројектовање, изградњу, управљање и одржавање објеката и постројења за 

третман комуналног отпада у граду Панчеву са производњом електричне 

енергије; 

154. Предлог концесионог акта за поверавање делатности превоза путника у 

градском и приградском саобраћају на територији општине Пријепоље; 

155. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења на територији 

града Ниша; 

156. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији града Сремска Митровица; 

157. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији приградских насеља града Суботице; 

158. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота; 

159. Предлог пројекта ЈПП за изградњу, реконструкцију, одржавање и 

обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре 

на територији општине Крупањ са јавним плаћањем; 

160. Предлог пројекта јавно-приватно партнерства за реконструкцију 

осветљења на територији града Кикинде; 
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161. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку 

топлотне енергије уз реконстркцију система за производњу топлоте на 

територији града Врбаса; 

162. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, 

пројектовање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање 

локалне путне инфраструктуре и поплочавање/реконструкцију тргова и 

других јавних површина, све са пратећим мобилијаром у граду Смедереву, 

са јавним плаћањем; 

163. Предлог пројекта ЈПП за финансирање, односно рехабилитацију и 

одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње 

(аутобуских стајалишта, паркинг места и сл.) са пратећим радовима у 

општини Србобран са јавним плаћањем; 

164. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу 

универзитетског спортско-рекреативног комплекса Универзитета у 

Крагујевцу; 

165. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Бачка Топола; 

166. Предлог концесионог акта за регионалну депонију у Инђији; 

167. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, 

реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне 

локалне путне инфраструктуре на територији општине Мали Зворник са 

јавним плаћањем; 

168. Предлог концесионог акта  за финансирање, ревитализацију, управљање 

и обављање фармацеутске делатности у Граду Прокупљу и другим 

јединицама локалне самоуправе у Топличком округу у којима ЗУ Апотека 

Прокупље обавља фармацеутску делатност; 

169. Предлог концесионог акта за финансирање, изградњу, управљање и 

одржавање подземне гараже на локацији Трг косовских јунака у граду 

Крушевцу; 

170. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији града Зајечара; 

171. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности приградског превоза путника на територији општине Медвеђа; 

172. Предлог концесионог акта за изградњу мале хидроелектране на Брани на 

Тиси; 

173. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији града 

Пожаревца; 



 
Република Србија 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО  

 

Комисија за јавно-приватно партнерство 

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд  

 

 

47 

174. Предлог пројекта јавно-приватног партмерства за замену, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера 

уштеда енергије на територији града Пожаревца; 

175. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности градског и приградског превоза, пружање услуга пријема и 

отпреме путника и аутобуса на аутобуској станици у граду Ужицу и 

аутобуским стајалиштима на територији града Ужица; 

176. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији града 

Смедерева; 

177. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу регионалног 

центра за управљање отпадом „Халово 2“ у Зајечару и пружање услуга 

третмана и одлагања комуналног отпада са подручја градова Зајечара и Бора 

и општина Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац; 

178. Предлог концесионог акта за поверавања обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Богатић; 

179. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Велико Градиште; 

180. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пружање услуга 

третман и одлагање комуналног отпада на депонији „Ранчево“ у Сомбору; 

181. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавања комуналне 

делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града 

Сомбора; 

182. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства у обављању делатности 

експолатације и одржавања система за наплату карата и управљање 

возилима у јавном линијском превозу путника у Београду; 

183. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији града Сомбора; 

184. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за рехабилитацију и 

ургентно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева 

на територији града Крушевца; 

185. Предлог концесионог акта за реализацију пројекта поверавање обављања 

комуналне делатности димничарских услуга на територији града Сомобра; 

186. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији општине Опово; 

187. Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности градског 

и приградског превоза путника на територији града Ужица; 
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188. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији града Смедерева; 

189. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Кула; 

190. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији града 

Бора; 

191. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Неготин; 

192. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање услуга 

дезинсекције, дезинфекције и дератизације на територији града Суботице; 

193. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине 

Нови Кнежевац применом мера енергетске ефикасности; 

194. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање и 

реконструкцију дела топлотних извора и производњу топлотне енергије из 

реконструисаних извора, уз њихово одржавање на територији града Ниша; 

195. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на Пакету „Ц“ линија на територији града 

Лознице; 

196. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за повећање енергетске 

ефикасности у јавним објектима и систему јавног осветљења на територији 

града Крагујевца; 

197. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

доградњу постојеће котларнице КЈП “Извор” Петровац на Млави уз 

уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе; 

198. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији града Кикинде; 

199. Предлог концесионог акта поднет од стране  ЈП „Путеви Београда“ у 

складу са чланом 29. став 4. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама, којим се предлаже финансирање редовног одржавања 

хоризонталне саобраћајне сигнализације у зонама школа у 7 градских 

општина градa Београдa (ГО Барајево, ГО Гроцка, ГО Лазаревац, ГО 

Младеновац, ГО Обреновац, ГО Сопот и ГО Сурчин), који се не могу 

комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, постављање, 

одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара на 

територији 7 градских општина градa Београдa (ГО Барајево, ГО Гроцка, ГО 

Лазаревац, ГО Младеновац, ГО Обреновац, ГО Сопот и ГО Сурчин), које 
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нису обухваћене Генералним урбанистичким планом и Каталогом урбане 

опреме, а који се могу комерцијално користити; 

200. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за дугорочну испоруку 

топлотне енергије систему даљинског грејања „ЈКП Горњи Милановац“ из 

новоинсталисаних котлова на дрвну биомасу и топловодних котлова на гас; 

201. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

изградња станице компримованог природног гаса у граду Београду; 

202. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији општине Ковин; 

203. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Алексинац;  

204. Предлог концесионог акта за финансирање, пројектовање, изградњу, 

одржавање и управљање три објекта гараже са хелиодромом у оквиру 

комплекса Универзитетског Клиничког центра Србије; 

205. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије 

за линије јавног превоза путника на територији општине Кањижа; 

206. Предлог пројекта јавно приватног партнерства за дугорочну испоруку 

топлотне енергије из новоинсталисаних кондензационих котлова на гас за 10 

јавних објеката општине Кула; 

207. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену старих система 

осветљења јавних објеката општине Прибој;  

208. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију 

система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из 

обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса у општини 

Неготин; 

209. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности линијског приградског превоза путника на територији Општине 

Топола; 

210. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку 

топлотне енергије уз изградњу нових котларница из обновљивог извора 

енергије - дрвне биомасе и природног гаса на територији града Врања; 

211. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу спортско-

рекреативног комплекса Баточина; 

212. Предлог пројекта  јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији 

општине Куршумлија; 

213. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији 

општине Велико Градиште; 
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214. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, 

реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне 

инфраструктуре и других објеката нискоградње (аутобуских стајалишта, 

паркинг места и сл.), са пратећим радовима у општини Србобран са јавним 

плаћањем; 

215. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије 

за вршење услуге преласка градске топлане на биомасу у граду Зајечару; 

216. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, 

финансирање и одржавање  топлане на биомасу са испоруком енергије у 

граду Бору; 

217. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности производње и дострибуције топлотне енергије уз 

обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини Бачка 

Паланка; 

218. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града 

Сомбора; 

219. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства  за побољшање 

енергетске, еколошке и економске ефикасности енергетског сектора „Опште 

болнице“ Свети Лука Смедерево; 

220. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавања дела система јавног осветљења на територији 

општине Бабушница; 

221. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улуца и 

путева на територији општине Бабушница; 

222. Предлог концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на 

територији града Ужица; 

223. Предлог концесионог акта за финансирање, управљање и обављање 

комуналних делатности везаних за паркинг места, чистоћу града, градске 

тржнице и градско зеленило у граду Прокупљу; 

224. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за супституцију дела 

производње топлотне енергије из фосилних горива (природни гас, лож уље и 

мазут), уговорном испоруком топлотне енергије из дрвне биомасе код 3 

(три) топлотна извора у граду Нишу; 

225. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији општине Лајковац;  

226. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије 

за поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на 

територији града Зајечара; 
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227. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, 

финансирање и одржавање  топлане на биомасу са испоруком енергије у 

граду Бору; 

228. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији 

општине Стара Пазова са јавним плаћањем; 

229. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији општине Кнић; 

230. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности линијског превоза путника на територији општине Мали 

Зворник; 

231. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

рационализацију јавног осветљења града и у насељеним местима града 

Врања; 

232. Предлог концесионог акта за поверавање управљања системом јавних 

бицикла на територији града Београда; 

233. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

поверавање обављања комуналне делатности јавног линијског речног 

превоза путника на акваторији града Београда; 

234. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Богатић; 

235. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услуге дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на територији општине Бечеј; 

236. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Жагубица; 

237. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине 

Трстеник. 

 

Комисија је на 204 од 237 предлога пројеката јавно-приватног партнерства са или без 

елемената концесије дала позитивно мишљење, и то на: 

 

1. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Србобран; 

2. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша; 

3. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Јагодине; 
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4. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу, 

управљање и одржавање канализационе мреже у општини Стара Пазова; 

5. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града Ниша 

којим се предлаже замена котлова на лож уље и котлова на угаљ, котловима на 

дрвену биомасу (пелет) у школским и предшколским установама града Ниша са 

испоруком топлотне енергије; 

6. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја општине 

Топола; 

7. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица; 

8. Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Шапца; 

9. Предлог концесионог акта са Анализом финансијско-економских ефеката 

давања концесије на аутопут Е-763, Београд-Пожега; 

10. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање послова производње и 

дистрибуције топлотне енергије на подручју оппштине Баточина; 

11. Предлог концесионог акта којим се предлаже изградња регионалног центра за 

управљање отпадом Келеш; 

12. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање 

комуналне делатности реконструкције,  рационализације и одржавања јавног 

осветљења на подручју општине Топола; 

13. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена 

постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама у зони улица, 

паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете 

јавних зграда и споменика у насељима општине Сечањ; 

14. Предлог  концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Неготин; 

15. Предлог  пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада и 

производње и дистрибуције топлотне енергије на територији градске општине 

Гроцка; 

16. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Параћин; 

17. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција дела система јавног осветљења на територији општине Врбас; 

18. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за производњу топлотне и 

електричне енергије употребом обновљивих извора енергије у општини Врбас; 

19. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена 

постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање 
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топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пајић“, ОШ „Свети 

Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у општини Пирот; 

20. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града Београда 

којим се предлаже пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада; 

21. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне 

делатности градског превоза путника на територији града Београда; 

22. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника у општини Кањижа; 

23. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система 

јавног осветљења на територији града Врања; 

24. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и 

одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова; 

25. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система 

јавног осветљења на територији општине Варварин; 

26. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Жабаљ; 

27. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стане ЈКП „Расина“ 

Брус којим се предлаже изградња магистралног цевовода за снабдевање водом 

општине Брус и изградња мале хидроелектране; 

28. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Ада; 

29. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин; 

30. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне 

делатности приградског и локалног превоза путника на територији града 

Београда; 

31. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки 

јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, 

на јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у 

насељеним местима општине Пландиште; 

32. Предлог концесионог акта за финансирање набавке и предаје граду Београду 

ради постављања одређених елемената урбане опреме који се не могу 

комерцијално користити и финансирање набавке, постављање, одржавање и 

комерцијално коришћење одређених елемената урбане опреме који се могу 

комерцијално користити; 

33. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже одржавање и 

поправка стамбених и пословних зграда, установа и других институција, 

обезбеђивање јавног осветљења и пружање димничарских услуга у граду Новом 

Саду; 
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34. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки 

јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, 

на јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у 

насељеним местима општине Бор; 

35. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења у 

градском подручју општине Петровац на Млави; 

36. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења у 

насељима града Крушевца; 

37. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског 

превоза путника на територији општине Рума; 

38. Предлог концесионог акта за финансирање, развој кроз изградњу и 

реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома 

Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома; 

39. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

димничарских услуга на територији општине Бечеј; 

40. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција, рационализација и одржавање дела јавног осветљења у 

општини Нова Црња (Радојево, Српска Црња, Нова Црња и Тоба); 

41. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање делатности јавног 

превоза путника на територији града Београда (потез 500); 

42. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота; 

43. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у општини 

Власотинце; 

44. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција система јавног осветљења на територији општине Велико 

Градиште; 

45. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

искоришћавање потенцијала депонијског гаса депоније „Гребача“ ЈКП 

„Обреновац“; 

46. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне 

делатности градско-приградског превоза путника на Пакету „А“ и Пакету „Б“ 

линија на територији града Лознице; 

47. Предлог концесионог акта којим се предлаже обављање комуналне делатности 

градског и приградског превоза путника на територији града Ваљева; 



 
Република Србија 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО  

 

Комисија за јавно-приватно партнерство 

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд  

 

 

55 

48. Предлог концесионог акта поднет од стране града Београда којим се предлаже 

изградња подземних гаража и вршење поверених делатности - управљања 

јавним паркиралиштима; 

49. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Економског 

факултета Универзитета у Крагујевцу којим се предлаже изградња сопствене 

котларнице, енергетска санација и уговорно испоручивање топлотне енергије; 

50. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Лајковац; 

51. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине 

Ковачица; 

52. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Коцељева; 

53. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним 

местима општине Ириг; 

54. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности 

производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом и дистрибуције и 

снабдевања природним гасом у граду Зрењанину и насељеним местима; 

55. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота; 

56. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање 

и управљање континуираним обављањем делатности снабдевања становништва 

лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским средствима у граду 

Новом Саду; 

57. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки 

јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, 

на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда и 

споменика у насељеним местима општине Сечањ; 

58. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

јавног приградског превоза путника на територији општине Бачка Паланка; 

59. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

сакупљања комуналног отпада у општини Врњачка Бања; 

60. Предлог пројекта јавно-приватог партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења у насељеним местима 

општине Кладово; 

61. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, изградњу и 

управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода на територији града 

Зрењанина; 
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62. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији 

општине Пожега; 

63. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности - 

сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада са подручја општине 

Жабари; 

64. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција дела система производње топлотне енергије и енергетска 

санација термичког омотача уз уговорно испоручивање топлотне енергије 

Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница“; 

65. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у општини 

Ћићевац; 

66. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена 

постојећих котлова на гасно уље екстра лако и мазут котловима на природни гас 

уз уговорно испоручивање топлотне енергије општини Мали Иђош; 

67. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности 

градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја; 

68. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења применом ЛЕД 

технологије на територији општине Лапово; 

69. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Књажевац; 

70. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења приименом ЛЕД 

технологије на територији општине Димитровград; 

71. Предлога пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне 

делатности депоновања комуналног отпада  сакупљеног са територије општине 

Свилајнац; 

72. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења применом ЛЕД 

технологије на територији општине Стара Пазова; 

73. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

линијског превоза путника на територији општине Ковин; 

74. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине 

Књажевац применом мера уштеде енергије; 

75. Предлог концесионог акта за финансирање, ревитализацију, управљање и 

обављање фармацеутске делатности у граду Зрењанину; 
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76. Предлог концесионог акта којим се предлаже производња и дистрибуција 

топлотне енергије на територији града Кикинда; 

77. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града 

Београда; 

78. Предлог концесионог акта за поверевање обављања делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града Смедерева; 

79. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и 

приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара; 

80. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града 

Крушевца, којим се предлаже финансирање и управљање континуираним 

обављањем делатности снабдевања становништва лековима, помоћним 

лековитим средствима и медицинским средствима; 

81. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и 

приградског превоза на територији града Краљева; 

82. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконстукцију и дугогодишње 

одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Бечеј; 

83. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине 

Богатић применом мера уштеде енергије; 

84. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Сокобања; 

85. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и 

одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци; 

86. Предлог концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности 

на примарном нивоу на територији града Новог Сада; 

87. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, 

пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне 

путне инфраструктуре са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и 

поплочавање/реконструкцијa тргова и других јавних површина, све са пратећим 

мобилијаром у граду Смедереву, са јавним плаћањем; 

88. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система  за 

производњу топлотне енергије уз уговорно испоручивање топлотне енергије у 

КПЗ Сремска Митровица; 

89. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за примену мера уштеде енергије 

у виду реконструкције, адаптације, модернизације и унапређења енергетске 

ефикасности система јавног осветљења и финансирања, пројектовања, изградње 

и одржавања интегрисаног „Smart City“ система за мониторинг, управљање и 
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одржавање урбане инфраструктуре јавног осветљења на територији града 

Зрењанинa; 

90. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на 

територији града Панчева применом мера уштеде енергије; 

91. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

модернизацијa, рационализацијa и одржавање дела система јавног осветљења у 

општини Свилајнац; 

92. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности 

градско-приградског превоза путника на територији града Новог Пазара; 

93. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског 

превоза путника на територији града Сремска Митровица; 

94. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услугу одржавања гробаља на 

територији општине Топола; 

95. Предлог концесионог акта којим се предлаже управљање јавним 

паркиралиштима на територији општине Свилајнац; 

96. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, 

пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне 

путне инфраструктуре и других објеката нискоградње (бициклистичких стаза, 

раскрсница и сл.), са пратећим радовима у општини Стара Пазова са јавним 

плаћањем; 

97. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота; 

98. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности домаћег 

линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове 

аутобуске станице; 

99. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине 

Неготин; 

100. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку 

топлотне енергије Здравственом центру Неготин уз изградњу нове котларнице 

на биомасу и санацију спољашње столарије; 

101. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију 

система јавног осветљења на територији града Јагодине; 

102. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела 

система јавне расвета у граду Сремска Митровица; 

103. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота; 
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104. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање преосталог дела система јавног осветљења на 

територији града Крушевца; 

105. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

при градског превоза путника на територији града Шапца; 

106. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности 

приградског превоза путника на територији општине Шид; 

107. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за увођење система 

јавних бицикала у граду Београду; 

108. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији града Лесковца; 

109. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, замену 

и уградњу ЛЕД светиљки, одржавање и управљање системом јавне расвете на 

територији општине Мајданпек; 

110. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији града Вршца; 

111. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, 

реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне 

локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са са јавним 

плаћањем; 

112. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији града Јагодине; 

113. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, 

изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града 

Панчева са јавним плаћањем; 

114. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, 

финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне 

путне инфраструктуре на територији града Сремска Митровица са јавним 

плаћањем; 

115. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне 

делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања 

система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци; 

116. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране 

Министарства здравља за пружање услуга управљања медицинским и другим 

отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања 

постројења за одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испоруку 

повезаних добара; 
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117. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности градско-приградског линијског превоза путника у друмском 

саобрацају на територији општине Владимирци; 

118. Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности 

линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник; 

119. Предлог концесионог акта поднет од стране ЈП Путеви Београда којим 

се предлаже финансирање набавке, постављања и одржавања покретних 

степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одржавање делова 

подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних камера које 

обезбеђују „motorized remote position and zoom control“, и опреме за снимање и 

прикупљање информација о саобраћају и софтвера за управљање саобраћајем у 

граду Београду, који се не могу комерцијално користити, и финансирање 

набавке, изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената 

урбаног мобилијара који се могу комерцијално користити; 

120. Предлог концесионог акта којим се предлаже обављање комуналне 

делатности превоза путника за линије јавног ноћног превоза путника на 

територији града Београда; 

121. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Љиг; 

122. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Јавног 

комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша којим се предлаже 

обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника 

на територији града Ниша 

123. Предлог концесионог акта за пројектовање, изградњу, управљање и 

одржавање гаража на територији града Новог Сада; 

124. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену дела постојећих 

светиљки јавног осветљења са новим ЛЕД светиљкама применом мера уштеде 

енергије на територији општине Врбас; 

125. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије савременом ЛЕД технологијом на територији општине Шид; 

126. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, редовно 

одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локални путне 

инфраструктуре без хоризонталне сигнализације на територији града Крушевца 

са јавним плаћањем; 

127. Предлог концесионог акта поднет од стране града Крушевца за обављање 

фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији 

Расинског округа; 
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128. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности градско-приградског превоза путника на територији града 

Прокупља; 

129. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у општини 

Прибој; 

130. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији града Сремска Митровица; 

131. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, 

рационализација и одржавање дела система јавног осветљења на територији 

града Ниша; 

132. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији приградских насеља града Суботице; 

133. Предлог концесионог акта за поверавање делатности превоза путника у 

градском и приградском саобраћају на територији општине Пријепоље; 

134. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

изградња, реконструкција, одржавање и обезбеђивање доступности дела 

саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији општине Крупањ са 

јавним плаћањем; 

135. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција јавног осветљења на територији града Кикинде; 

136. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран; 

137. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

финансирање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне 

путне инфраструктуре и других објеката нискоградње (аутобуских стајалишта, 

паркинг места и слично) са пратећим радовима у општини Србобран са јавним 

плаћањем; 

138. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Бачка 

Топола; 

139. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

изградња универзитетског спортско-рекреативног комплекса Универзитета у 

Крагујевцу; 

140. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

изградња, реконструкција, одржавање и обезбеђивање доступности дела 

саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији општине Мали 

Зворник са јавним плаћањем; 
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141. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Јавно 

комуналног предузећа Стандард Врбас којим се предлаже уговорна испорука 

топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте; 

142. Предлог концесионог акта којим се предлаже финансирање, 

ревитализација, управљање и обављање фармацеутске делатности у Граду 

Прокупљу и другим јединицама локалне самоуправе у Топличком округу у којима 

ЗУ Апотека Прокупље обавља фармацеутску делатност; 

143. Предлог концесионог акта поднет од стране општине Инђија којим се 

предлаже финансирање, изградња, одржавање и управљање регионалном 

депонијом; 

144. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и 

одржавање локалне путне инфраструктуре и поплочавање/реконструкција 

тргова и других јавних површина, све са пратећим мобилијаром у граду 

Смедереву, са јавним плаћањем; 

145. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији града Пирота; 

146. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији града Пожаревца; 

147. Предлог концесионог акта поднет од стране ЈВП „Воде Војводине“ којим 

се предлаже финансирање, пројектовање, доградња/изградња, прикључење, 

управљање и одржавање мале хидроелектране на водном објекту хидросистема 

Дунав-Тиса-Дунав, Брана на Тиси код Новог Бечеја; 

148. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић; 

149. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза, пружање 

услуга пријема и отпреме путника и аутобуса на аутобуској станици у граду 

Ужицу и аутобуским стајалиштима на територији града Ужица; 

150. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, 

рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији града Зајечара; 

151. Предлог концесионог акта којим се предлаже финансирање, изградња, 

управљање и одржавање подземне гараже на локацији Трг косовских јунака на 

територији града Крушевца; 

152. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине 

Велико Градиште; 
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153. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада на депонији „Ранчево“ 

у Сомбору; 

154. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на 

територији града Сомбора; 

155. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

обављање делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и 

управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду; 

156. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

рехабилитација и ургентно одржавање општинских путева и улица и 

некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем; 

157. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција, рационализација и одржавање система јавног осветљења 

применом мера уштеде енергије на територији града Сомбора; 

158. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, 

рационализацијa и одржавање дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији општине Опово; 

159. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

финансирање, изградња, управљање и одржавање објеката и постројења за 

третман комуналног отпада на територији града Панчева; 

160. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже заменa, 

рационализацијa и одржавање дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији града Смедерева; 

161. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ужица; 

162. Предлог Концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности приградског превоза путника на територији општине Кула; 

163. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији града Бора; 

164. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

обављање услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији 

града Суботице; 

165. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог којим се 

предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења 

применом мера уштеде енергије на територији града Кикинде; 

166. Предлог концесионог акта поднет од стране  ЈП „Путеви Београда“ 

којим се предлаже финансирање редовног одржавања хоризонталне саобраћајне 

сигнализације у зонама школа у 7 градских општина градa Београдa (ГО 

Барајево, ГО Гроцка, ГО Лазаревац, ГО Младеновац, ГО Обреновац, ГО Сопот 
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и ГО Сурчин), који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, 

изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног 

мобилијара на територији 7 градских општина градa Београдa (ГО Барајево, ГО 

Гроцка, ГО Лазаревац, ГО Младеновац, ГО Обреновац, ГО Сопот и ГО Сурчин), 

које нису обухваћене Генералним урбанистичким планом и Каталогом урбане 

опреме, а који се могу комерцијално користити; 

167. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на територији општине 

Алексинац; 

168. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП 

„Горњи Милановац“ којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије 

систему даљинског грејања ЈКП „Горњи Милановац“ из новоинсталисаних 

котлова на дрвну биомасу и топловодних котлова на гас; 

169. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, 

рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији општине Ковин; 

170. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

изградња станице компримованог природног гаса у граду Београду и 

снабдевање и дистрибуција компримованим природним гасом; 

171. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији 

општине Топола; 

172. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

дугорочна испорука топлотне енергије из новоинсталисаних кондензационих 

котлова на гас за 10 јавних објеката општине Кула; 

173. Предлог концесионог акта поднет од стране Министарства здравља 

којим се предлаже финансирање, пројектовање, изградња,одржавање и 

управљање три објекта гараже са хелидромом у оквиру комплекса 

Универзитетског Клиничког центра Србије; 

174. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

уговорна испорука топлотне енергије уз изградњу нових котларница из 

обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса на територији 

града Врања; 

175. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне 

енергије из дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин; 

176. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији 

града Зајечара; 
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177. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

изградња спортско-рекреативног центра у општини Баточина; 

178. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

финансирање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне 

путне инфраструктуре и других објеката нискоградње (аутобуских стајалишта, 

паркинг места и слично) са пратећим радовима у општини Србобран са јавним 

плаћањем; 

179. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

изградња, финансирање и одржавање  топлане на биомасу са испоруком 

енергије у граду Бору; 

180. Предлог пројекта јавно-приватног којим се предлаже поверавање 

комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији 

општине Велико Градиште; 

181. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције 

топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у 

општини Бачка Паланка; 

182. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на 

територији града Сомбора; 

183. Предлог концесионог акта за финансирање, управљање и обављање 

комуналних делатности везаних за паркинг места, чистоћу града, градске 

тржнице и градско зеленило у граду Прокупљу; 

184. Предлог концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на 

територији града Ужица; 

185. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

изградња, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије 

у граду Бору; 

186. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији 

града Зајечара; 

187. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности градског и приградског линијског превоза путника и управљање 

аутобуском станицом на територији општине Кањижа; 

188. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, 

рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији општине Лајковац; 

189. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

супституција дела производње топлотне енергије из фосилних горива (природни 
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гас, лож уље и мазут), уговорном испоруком топлотне енергије из дрвне 

биомасе код три топлотна извора у граду Нишу; 

190. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности градско-приградског превоза путника на Пакету Ц линија на 

територији града Лознице; 

191. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине 

Стара Пазова са јавним плаћањем; 

192. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији општине Кнић; 

193. Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник; 

194. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и 

дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији 

општине Бабушница; 

195. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улуца у 

путева на територији општине Бабушница; 

196. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за повећање енергетске 

ефикасности у јавним објектима и реконструкцију система јавног осветљења на 

територији града Крагујевца; 

197. Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности јавног 

градског и приградског превоза путника на територији општине Куршумлија; 

198. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

реконструкција и рационализација јавног осветљења на територији града 

Врања; 

199. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање управљања 

системом јавних бицикaла на територији града Београда; 

200. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже 

поверавање обављања комуналне делатности јавног линијског речног превоза 

путника на акваторији града Београда; 

201. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић; 

202. Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања 

комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине 

Медвеђа; 

203. Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услуге дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на територији општине Бечеј; 

204. Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-

приградског превоза путника на територији општине Жагубица. 
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Дакле, до данас укупно је дато позитивно мишљење Комисије на двеста десет предлога 

пројеката јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије. 

 

У склопу Инвестиционог оквира за Западни Балкан одобрен је пројекат који има за 

циљ да допринесе јачању капацитета институција у региону које су надлежне за 

питања јавно-приватног партнерства. Комисија за јавно-приватно партнерство 

организовала је радионице на тему јавно-приватног партнерства у оквиру којих се 

разговарало о потенцијалима јавно-приватног партнерства у Републици Србији, 

припреми и саставним елементима предлога пројеката, као и свим осталим фазама 

током имплементације пројеката. Стручњаци из Европског експертског центра за 

јавно-приватно партнерство одржали су презентације, где је учешће узело преко 

педесет представника предлагача пројеката, како на централном тако и локалном 

нивоу.    

 

Током 2018. године у оквиру пројекта Комисије за јавно-приватно партнерство и 

Европске банке за обнову и развој који се односи на подизање капацитета у области 

јавно-приватног партнерства одржано је више радионица у различитим градовима и 

општинама у Републици Србији (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш) где је учешће 

узело више од сто представника јединица локалних самоуправа, као и страни и домаћи 

стручњаци у овој области. Радионице су биле подељене на сегменте у оквиру којих се 

разговарало о законодавном и институционалном оквиру јавно-приватног партнерства 

у Републици Србији, пословном окружењу, међународном аспекту јавно-приватног 

партнерства и примерима добре праксе у овој области. 

 

Током 2019. године у оквиру пројекта Подршка локалним самоуправама у Србији на 

путу придруживања ЕУ: Унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих 

страна и ефикасности локалне администрације у организацији Сталне конференције 

градова и општина одржано је 7 радионица под називом „Јавно-приватно партнерство 

у локалној самоуправи“ у различитим градовима и општинама у Републици Србији где 

је учешће узело око сте педесет учесника из различитих јединица локалних 

самоуправа, односно јавних тела који јесу предлагачи пројеката јавно-приватног 

партнерства. Учесници радионица су имали различита почетна знања и искуства у 

реализацији оваквих пројеката и свима је било веома корисно да прођу кроз читаву 

процедуру и разумеју како овај модел финансирања функционише у пракси. Нарочито 

је то важно са аспекта примене Закона о комуналним делатностима и обавезе примене 

модела јавно-приватнг партнерства код поверавања комуналних делатности, али 

наравно и за друге инфраструктурне пројекте или пројекте који подразумевању 

обављање делатности односно пружање услуге од општег интереса. Такође, примена 

Закона о јавним набавкама која је посебно обрађена кроз обуку је веома значајна у делу 
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који се односи на одабир приватног партнера. Сви учесници су успешно завршили 

обуку и у том смислу у наредном периоду могу учествовати у припреми оваквих 

пројеката односно могу бити део пројектног тима који ради на припреми и реализацији 

оваквих пројеката у складу са својим пословима које обавлају у општинама и 

градовима.  

 

Током 2020. године организовано је 5 различитих конференција и саветовања где су 

учешће узели представници Комисије за јавно-приватно партнерство, као и много on-

line предавања управо на тему припреме и реализације пројеката ЈПП у Републици 

Србији. 

 

Методологија за анализу добијене вредности у односу на уложена средства (value-for-

money) у јавно-приватном партнерству и концесијама усвојена је на осмој седници 

Комисије која је одржана 18. јула 2013. године. 

   

Уредба о надзору над реализацијом јавних уговора о јавно приватном партнерству, 

коју је донела Влада РС објављена је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 

47/2013 дана 29. маја 2013. године. 

 

Правилник о начину вођења и садржини регистра јавних уговора донет од стране 

министра финансија и привреде 27. јуна 2013. године и објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ број 57/2013 дана 03. јула 2013. године.  

 

Уредба о начину давања концесије у фазама, коју је донела Влада РС објављена је у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ број 1/2017 дана 06. јануара 2017. године. 

   

Напомињем да је рад Комисије био потпуно транспарентан и да су на свакој седници 

присуствовали представници предлагача пројеката, односно локалних самоуправа о 

чијим се иницијативама одлучивало. Поред тога, на сајту Комисије (www.jpp.gov.rs) 

налазе се све потребне информације о раду Комисије. 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

„Службени гласник Републике Србије”, број 15/16, усвојен је ради  даљег регулисања и 

унапређења појединих одредаба Закона, будући да је прошло више од четири године 

његове имплементације, усклађивања са правним тековинама Европске уније, и 

побољшања контроле фискалних и финансијских импликација и ризика пројеката 

јавно-приватног партнерства. 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

„Службени гласник Републике Србије”, број 104/16, усвојен је такође ради даљег 

http://www.jpp.gov.rs/
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регулисања и унапређења појединих одредаба Закона и усклађивања са међународним 

стандардима и најбољом међународном праксом. 

 

Београд, 31. децембар 2021. године 

                  

 


