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1. ПОЈАМ КОНЦЕСИЈЕ 

Чланом 10.став 1 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС«, бр. 88/2011,15/2016 и 104/16) је дефинисано да је 

концесија, у смислу овог закона, уговорно или институционално ЈПП са 

елементима концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално 

коришћење природног богатства,  добра у општој употреби која су у јавној 

својини, односно добра у својини јавног тела или обављање делатности од 

општег интереса, које јавни партнер уступа приватном партнеру, на одређено 

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

стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси 

ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије. 

Чланом 10.став 2 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС«, бр. 88/2011,15/2016 и 104/16) прописано је да су 

посебни облици  концесије концесија за јавне радове и концесија за јавне услуге. 

Чланом 10.став 4 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС«, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16) одређено је  да  

концесија за јавне услуге, у смислу овог закона, јесте уговорни однос истоветан 

уговору о јавној набавци услуга у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке, ако се накнада за пружене услуге  састоји или од самог права на 

комерцијално коришћење, односно пружање услуга или тог права заједно са 

плаћањем.Концесија за јавне радове, у смислу овог закона је уговорни однос 

истоветан уговору о јавној набавци којим се врши набавка радова у складу са 

законом којим се уређују јавне набавке, осим чињенице да се накнада за јавне 

радове састоји или од самог права на комерцијално коришћење изведених радова 

или од тог права заједно са плаћањем. 

 

2. ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ 

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања 

делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији 

града Шапца у целини, једном приватном партнеру.  

Разлог за поверавање делатности градског и приградског линијског 

превоза путника на територији града Шапца, једном приватном партнеру путем 

јавног конкурса, заснива се на искуствимазаснованим на досадашњем 

функционисањуобављања делатности превоза путника као и на обавезамакоје 

произилазе из Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", број 

88/2011, 104/2016 и 95/2018).Анализом постојећегстања у области градско 

приградског превоза путника на територији града Шапца  утврђено је да 

досадашњи начин организације превоза није довољно економичан и ефикасан и 

да је ће обављање делатности јавног превоза од стране једног превозника бити 

значајно функционалније и економичнијеуз повећање броја линија градског 

превоза са 21 на 28. 
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2.1. Приказ тренутног стања 

Превоз у градском и приградском саобраћају на територији града Шапца 

уређен је у складу са  Конкурсном документацијом бр. 020-52/09-13 од 

21.05.2009.годинена основу које је расписан Јавни конкурс за поверавање 

обављања комуналне делатности превоза путника у градском и приградском 

саобраћају на територији града Шапца. 

У складу са Конкурсном документацијом превоз јетренутно организован 

кроз 21 линијуградског саобраћаја, а обављају га триизабрана превозника. 

 

 Линије градског-приградског саобраћаја  

Пакет линија у градском и приградском превозу путника садржи следеће правце: 

 

 

2.2. Циљеви пројекта 

Крајњи циљеви пројекта поверавања градско-приградског превоза 

путника на  територијиграда Шапцапутем јавно-приватног партнерства  

јесу ефикаснија и економичнија организација јавног превоза и усклађивање 

са важећом законском регулативом, односно: 

• Нови конкурс је у складу са важећом законском регулативом, односно 

важећим Законом о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", број 

88/2011, 104/2016и 95/2018) којим је прописано да се на поступак 

поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање 

обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се 

финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од 
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корисника комуналних услуга, примењују одредбе закона којима се уређује 

јавно-приватно партнерство и концесије.  

• Будућа организација превоза подразумевала би смањење трошкова, јер би 

поверавањем целокупног превоза једном превознику исти могао значајно 

ефикасније да организује превоз са  мањим укупним трошковима, 

истовремено  подижући квалитет услуге. 

Чланом 11.став 1 тачка 6 Закона о јавно-приватном партнерству  и 

концесијама («Службени гласник РС«, бр. 88/2011 и 15/2016) регулисано је да се 

концесија може дати за јавни превоз. 

Организација обављања градског и приградског линијског превоза 

путника на територији града Шапца је у надлежности града Шапца, што је 

дефинисано одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. 

гласник РС“, бр. 68/2015, 41/18, 44/18 – др закон, 83/18), Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), 

Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11, 104/16, 95/18), 

као и одредбама Одлуке о линијском превозу путника на територији општине 

Шапац («Сл. лист општине Шабац«, бр. 10/2005). 

У складу са претходно наведеним, предмет концесије се односи 

наповеравање обављања делатности градског и приградског линијског превоза 

путника на територији града Шапца у целини, једном приватном партнеру.  

 

 

3. РАЗЛОЗИ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ 

Разлози давање концесије за јавни превоз, заснованису на законској 

регулативи која обавезује град Шабац да обезбеди организацију обављања 

градског и приградског линијског превоза путника на територији града, а што је 

дефинисано: 

• чланом 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник 

РС“, бр. 68/2015 и 41/18)је дефинисано да jединице локалне самоуправе 

уређују и обезбеђују, у складу са законом, организацију и начин 

обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице 

локалне самоуправе и такси превоза, 

• чланом 64. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник 

РС“, бр. 68/2015 и 41/18) је дефинисано да јединица локалне самоуправе 

уређује начин регистрације и овере реда вожње у градском и приградском 

превозу, 

• чланом 20.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 

РС», бр.129/07 и 83/14-др.закон, 47/18) је дефинисано да општине преко 

својих органа у складу са Уставом и законом уређује и обезбеђује 

обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење 

грађевинског земљишта и пословног простора, 
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• чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 

88/11, 104/16, 95/18) је дефинисано да су комуналне делатности у смислу 

овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је 

јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и 

надзор над њиховим вршењем, као и да су комуналне делатности 

делатности од општег интереса, али и да је као комунална делатност, 

између осталог, дефинисана и делатност градског и приградског превоза 

путника, 

• чланом 4. став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», 

бр. 88/11 и 104/16, 95/18) је прописано да јединица локалне самоуправе, у 

складу са овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге 

услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и 

за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује 

обављање комуналних делатности и њихов развој, 

• чланом 4. став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», 

бр. 88/11 и 104/16, 95/18) је нормирано да јединица локалне самоуправе 

уређује у складу са законом услове обављања комуналних делатности, 

права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет 

комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних 

делатности обезбеђујући нарочито: 

одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који 

подразумева нарочито: здравствену и хигијенску исправност према 

прописаним стандардима и нормативима, тачност у погледу рокова 

испоруке, сигурност и заштиту корисника у добијању услуга, поузданост, 

приступачност и трајност у пружању услуга; 

развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и 

унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања 

услуга; 

сагласност са начелима одрживог развоја, која су дефинисана посебним 

законом који уређује одређену комуналну делатност; 

ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних 

делатности успостављањем сарадње две или више јединица локалне 

самоуправе и другим активностима када за то постоји могућност; 

конкуренцију у обављању делатности. 

 

• чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 

88/11,104/16, 95/18) је одређено и  да се поверавање обављања комуналне 

делатности врши на основу одлуке скупштине јединице локалне 

самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о 

поверавању, осим кад се оснива јавно предузеће, као и да се на поступак 

поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање 

обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника 

услуга, примењују се одредбе закона којим се уређује  јавно-приватно 

партнерство и концесије. 
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 Организацијаградског и приградског линијског превоза путника на територији 

града Шапца ћеобезбедити адекватан и безбедан превоз ученикадо 

образовнихустанова, радника до њихових радних места, али и осталихкатегорија 

грађана града Шапца којима су неопходне услуге градско-приградског превоза 

путника, односно град Шабац је дужан да обезбеди неопходанквалитет 

комуналне делатности јавног превоза усклађен са потребамакорисника и 

материјалним могућностимаграда, а у складу саОдлуком о линијском превозу 

путника на територији општине Шапац («Сл. лист општине Шабац«, бр. 

10/2005). 

Као и већина градова у Србији,на територији градаШапцаније основано 

јавно предузеће у чијој надлежности једелатности градског и приградског 

превоза путника.Узевши у обзир огромне трошкове и материјална улагања 

неопходне за оснивање и функционисање јавног предузећа који превазилазе 

могућности града Шабца, далеко оптималнија варијанта је поверавање 

делатности кроз реализацију пројекта јавно–приватног партнерства са 

елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје 

надлежности, сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011 , 15/2016 и 104/16 

Град Шабац је и у претходном периоду поверавао обављање 

услугеградског и приградског линијског превоза путника  трећим лицима. 

Анализом обављања јавног градског и приградског превоза у протеклим 

годинама закључено је да би град Шабац  мораода обезбеди минимум 61аутобус 

и да запосли минимум 92запослена (возача и пратеће особље).Поред тога 

неопходно је обезбедити и аутобуску станицу и радионице за поправку и 

одржавање возила.Ради се, дакле, о великим средствима која град Шабац неће 

моћи да определи у наредном периоду. И у другим градовима и општинама , 

изузев града Београда, нису формирана јавна предузећа за обављање јавног 

градског и приградског саобраћаја. 

На основу свега напред наведеног град Шабац се опредељује да 

спроведе поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са 

елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје 

надлежности, односно да обезбеди обављање комуналне делатности јавног 

линијског градског и приградског превоза. 

 

4. ОДУЗИМАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА 

Чланом 53. ставом 1. Закона о јавно- приватном партнерству и 

концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16) је 

дефинисан начин престанка ЈПП-а, односно дефинисано је да ЈПП са или без 

елемената концесије престаје: 

• испуњењем законских услова, 

• раскидом јавног уговора због јавног интереса, 

• споразумним раскидом јавног уговора, 

• једностраним раскидом јавног уговора, 
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• правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава 

ништавим или поништава. 

Чланом 53. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС», бр . 88/2011, 15/2016 и 104/16) је такође дефинисано и 

да JПП са или без елемената концесије престаје испуњењем законских услова: 

1) истеком рока на који је закључен јавни уговор; 

2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем 

приватног партнера. 

Истим чланом, ставом 3. је предвиђено и да изузетно од става 2. тачка 2) 

овог члана ЈПП са или без елемената концесије не мора престати ликвидацијом 

или стечајем члана конзорцијума, ако најмање један члан конзорцијума преузме 

неограничено солидарно обавезу испуњења дела јавног уговора члана 

конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је окончан стечајни 

поступак, уз претходну сагласност јавног партнера. 

Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је 

нормиран чланом 54. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама («Службени гласник РС», бр . 88/2011 , 15/2016 и 104/16), а у коме 

се наводи да јавни партнер може једнострано раскинути јавни уговор у следећим 

случајевима: 

1) ако приватни партнер у случају концесије није платио концесиону 

накнаду више од два пута узастопно или континуирано неуредно плаћа 

концесиону накнаду, 

2) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге 

према стандардима квалитета за такве радове, односно услуге на начин 

како је договорено јавним уговором, 

3) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради 

заштите добра у општој употреби, односно јавног добра, ради заштите 

природе и културних добара, 

4) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били 

одлучујући за оцену његове квалификованости приликом избора 

најповољније понуде, 

5) ко приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем 

јавног уговора у уговореном року, 

6) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави 

неопходне радње које су у супротности са јавним уговором, 

7) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног 

уговора без претходног одобрења јавног партнера, 

8) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим 

правилима облигационог права и прихваћеним правним правилима за 

конкретну врсту уговора. 

Чланом 54. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС», бр . 88/2011, 15/2016 и 104/16) је прописано да се 
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критеријуми на основу којих јавни партнер утврђује постојање разлога за раскид 

јавног уговора из става 1, тачке. 2) до 7) овог члана утврђују јавним уговором. 

Ставом 3. истог члана ја уређено да пре једностраног раскида јавног 

уговора, јавни партнер мора претходно писаним путем упозорити приватног 

партнера о таквој својој намери и одредити примерени рок за отклањање разлога 

за раскид јавног уговора и за изјашњавање о тим разлозима, а  ставом 4. 

поменутог члана дефинисано  је да ако приватни партнер не отклони разлоге за 

раскид јавног уговора у року из става 3. овог члана, јавни партнер раскида јавни 

уговор. 

Чланом 54. ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС», бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16) је предвиђено да у 

случају једностраног раскида јавног уговора од стране јавног партнера , јавни 

партнер има право на накнаду штете коју му је проузроковао приватни партнер у 

складу са општим правилима облигационог права. 

Ставом 6. поменутог члана је нормирано да се на последице превременог 

раскида јавног уговора због пропуста приватног партнера примењују посебна 

правила утврђена јавним уговором као и општа правила облигационог права. 

 

5. УТИЦАЈ КОНЦЕСИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ, НА ИНФРАСТРУКТУРУ И ДРУГЕ ПРИВРЕДНЕ 

ОБЛАСТИ, НА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА 

 

 

Модернизација и консолидација јавног градског и приградског превоза на 

територији града Шапца би требало да има веома повољанутицај на животну 

средину и еколошку одрживост на следећи начин: 

- саобраћајна букаће бити знатно умањена 

- смањује сезагађење ваздуха и земљишта 

- смањује се негативанутицај саобраћаја на земљиште 

- значајно се подиже нивобезбедности саобраћаја 

- значајно се смањује потрошњаенергије неопходне за 

одвијањесаобраћаја 

Функционисање јавног градског и приградског превоза биће усклађено са 

законском регулативом у области заштите животне средине: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС” бр. 135/04, 36/09, 

43/11 и 14/16)  

- Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16)  

- Закон о процени утицаја на животну средину(„Сл. гл. РС” бр. 

135/04 и 36/09)  

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гл. РС” бр. 36/09 и 10/13)  

- Закон о заштити буке у животној средини(„Сл. гл. РС” бр. 36/09, 

88/10) - Закон о заштити земљишта („Сл. гл. РС” бр. 112 /15) и др. 
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У наредним поглављимабиће приказанраспоред образовних установа на 

територији града Шапца. Такође ће бити приказан број ученика по школама, 

приказ насеља која гравитирају одређеним  линијама, као и бројстановника по 

тим насељима. Такође је направљен преглед државних и локалних путева и 

улица којима ће се делимичном или у целости одвијати градски и приградски 

превоз. 

Чланом 5. Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр. 

36/2009, 36/2009, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) дефинисано 

је да су правна и физичка лица дужна да у обављању својих делатности обезбеде 

рационално коришћење природних богатстава, да урачунају трошкове заштите 

животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, да 

примењују прописе, односно предузимају мере заштите животне средине , у 

складу са законом. 

Чланом 9. став 1. тачка 5. Закона о заштити животне средине дефинисано 

је да је правно или физичко лице које својим незаконитим или неисправним 

активностима доводи до загађења животне средине одговара у складу са 

законом, при чему је загађивач дужан да отклони узрок загађења и последице 

директног или индиректног загађења животне средине. 

Члан 40. став 3. Закона о заштити животне средине указује на то да 

превозна средства која се производе и пуштају у промет морају испуњавати 

услове у погледу емисије за мобилне изворе загађивања. 

Члан 102. Закона о заштити животне средине обавезује правна и физичка 

лица да у обављању своје активности обезбеди заштиту животне средине и то: 

 применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, 

 увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем 

обновљивих природних ресурса, 

 предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања 

и штете по животну средину, 

 вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и 

енергије, испуштању загађујућих материја и енергије, класификацији, 

карактеристикама и количинама отпада, као и о другим подацима и 

њихово достављање надлежним органима, 

 другим мерама у складу са законом. 

Члан. 103, став 2. Закона о заштити животне средине дeфинише да је за 

загађивање животне средине одговорно правно и физичко лице које је 

незаконитим или неправилним деловањем омогућило или допустило загађивање 

животне средине. 

Члан 104. Закона о заштити животне средине налаже да загађивач који 

својим чињењем или нечињењем проузрокује загађивање животне средине 

дужан је да, без одлагања, предузме мере утврђене планом заштите од удеса и 

санационим планом, односно да предузме неопходне мере ради смањења штета у 
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животној средини или уклањања даљих ризика, опасности или санације штете у 

животној средини. Ако штета нанета животној средини не може да се санира 

одговарајућим мерама, лице које је проузроковало штету одговорно је за накнаду 

у висини вредности уништеног добра. 

Члан 164. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( 

"Сл.гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013-одлука УС, 55/2014, 

96/2015- др. закон,  9/2016- одлука УС и 24/2018) налаже да учесници у 

саобраћају не смеју да предузимају радње које могу изазвати или изазивају 

угрожавање животне средине, а возач у саобраћају не сме да проузрукује 

прекомерну буку. 

Члан 164. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима налаже да 

учесници у саобраћају не смеју на путу или поред њега, да испуштају, односно 

одлажу материје, отпад којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, 

биљака или загађује животна средина. 

Члан 3. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 

88/2010 и 14/2016) налаже да се управљање отпадом врши на начин којим се 

обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне 

средине. 

Члан 36. Закона о управљању отпадом дефинише да се отпад складишти 

на местима која су технички опремљена за привремено чување отпада на 

локацији произвођача или власника отпада, у центрима за сакупљање, трансфер 

станицама и другим локацијама у складу са овим законом. 

Члан 47. Закона о управљању отпадом налаже власницима истрошених 

батерија и акумулатора да их преда ради даљег третмана лицу које за то има 

дозволу. 

Члан 48. став 1. тачка 1. Закона о управљању отпадом налаже да отпадна 

уља која су неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као 

што су хидраулична уља, моторна, турбинска уља и друга мазива као и уљни 

остаци из резервоара не смеју бити испуштана или просипана на или у 

земљиште, површинске и подземне воде и у канализацију. Истим чланом, ставом 

4. налаже се да власници отпадних уља који нису произвођачи отпадног уља, 

отпадно уље предају лицу које врши сакупљање и третман. 

Емисија штетних издувних гасова од стране моторних возила представља 

главни чинилац аеро загађења у свим већим срединама. Посебну угроженост 

имају најоптерећеније саобраћајнице које имају највећи пролазак аутобуса, што 

доводи до повећане концентрације штетних материја изнад дозвољених 

вредности. 

Главни штетни састојци емисије данашњих мотора који користе 

конвенционално гориво су: угљен моноксид, оксиди азота, угљо-водоници, 

сумпордиоксид, микро честице као и емисија угљен диоксида која има утицај на 

изазивање ефеката стаклене баште и киселих киша. 

Сви аутобуси морају да задовољавају следеће еколошке норме у смислу 

концентрације штетних материја у издувним гасовима и то: 
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 СО угљен-моноксид: макс.0,50g/km 

 HC+Nox: макс. 0,17 г/км 

 NOx азот-моноксид: макс. 0,08 г/км 

 PM чврсте честице: макс. 0,005 g/km 

 

У земљама Европске уније се од 2010. године, примењује Директива 

33/2009 која се односи на промовисање енергетски ефикасних и еколошки 

чистих возила у друмском транспорту која се користе у јавном сектору, као што 

су аутобуси за јавни превоз. Директива дефинише стратегију смањења емисије 

угљен моноксида за 20% до 2020. године, у поређењу са 1990. годином, као и 

еколошке и енергетске критеријуме код набавки нових возила. На основу 

наведеног, спроведена су бројна истраживања, те се дошло до закључка да један 

аутобус са ЕУРО 0 стандардом загађује исто као и 20 аутобуса са ЕУРО 4 

стандардом. 

6. МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И 

ИСКУСТВЕНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСНИК У 

ПОСТУПКУ МОРА ДА ИСПУЊАВА ДА БИ МУ СЕ 

ОМОГУЋИЛО УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА 

КОНЦЕСИОНАРА И ПРЕГОВАРАЊА 

 

Потенцијални приватни партнери су у обавези да испуне обавезне услове 

и ниво квалитета услуга у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и 

тражене додатне услове предвиђене чланом 76. истог закона у погледу 

финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, имајући у виду 

предмет уговора о јавно-приватном партнерству, односно: 

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

• да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији;  

• да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом. 

Поред напред наведеног, потенцијални приватни партнери су у обавези да 

испуне и одређене обавезне услове сходно Закону о превозу путника у друмском 

саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15 и 41/18) у погледу лиценце за превоз, што 

значи да треба да испуњава услове у погледу:    
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1) пословног угледа; 

 

2) финансијске способности; 

 

3) професионалне оспособљености; 

 

4) возног парка; 

 

5) возача; 

 

6) стварног и стабилног седишта. 

 

Услов у погледу пословног угледа испуњава привредно друштво, друго правно 

лице или предузетник ако: 

 

1) лицу које је радно ангажовано као лице одговорно за превоз: 

 

(1) није правноснажно изречена заштитна мера забране обављања одређених 

послова у привредном и финансијском пословању, 

 

(2) није правноснажно осуђивано за кривично дело против имовине, привреде, 

безбедности јавног саобраћаја, права по основу рада, правног саобраћаја, опште 

сигурности људи и имовине и животне средине, 

 

(3) није правноснажно осуђивано на казну затвора за друга кривична дела, 

 

(4) није, у последње две године, било три или више пута правноснажном 

пресудом привредног суда, кажњено за тежи привредни преступ за који је 

прописана новчана казна у износу преко 100.000 динара у областима јавног 

превоза у друмском саобраћају и безбедности саобраћаја на путевима; 

 

2) привредном друштву или другом правном лицу: 

 

(1) није правноснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности 

јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују 

привредни преступи, 

 

(2) није, у последње две године, било три или више пута правноснажном 

пресудом привредног суда, кажњено за тежи привредни преступ у области јавног 

превоза у друмском саобраћају и безбедности саобраћаја на путевима за који је 

прописана новчана казна преко 750.000 динара; 

 

3) предузетнику: 

 

(1) није правноснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности 

јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују 

прекршаји, 
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(2) није, у последње две године, било три или више пута правноснажном 

пресудом прекршајног суда, кажњено за тежи прекршај у области јавног превоза 

у друмском саобраћају и безбедности саобраћаја на путевима за који је 

прописана новчана казна преко 300.000 динара. 

 

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник поново стиче пословни 

углед када престану правне последице пресуде којом је изречена заштитна мера, 

односно када престану правне последице пресуде осуђиваном лицу из става 1. 

овог члана. 

 

 

Услов у погледу финансијске способности испуњава привредно друштво, друго 

правно лице или предузетник ако располаже капиталом и резервама у износу од: 

 

1) најмање 9.000 евра за први аутобус и 5.000 евра за сваки следећи аутобус, у 

динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 

подношења захтева за издавање лиценце за међународни превоз; 

 

2) најмање 2.000 евра за први аутобус и 1.000 евра за сваки следећи аутобус, у 

динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 

подношења захтева за издавање лиценце за домаћи превоз. 

 

 

Услов у погледу професионалне оспособљености испуњава привредно друштво, 

друго правно лице или предузетник, ако лице одговорно за превоз има 

сертификат о професионалној оспособљености. 

 

Министарство издаје сертификат о професионалној оспособљености и доноси 

решење о ослобађању од полагања испита о професионалној оспособљености. 

 

Услов за ослобађање од полагања испита о професионалној оспособљености 

испуњава лице које: 

 

1) има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије) или на основним студијама на факултету у трајању од 

најмање четири године, а које су у погледу права која из њих произлазе 

изједначене са мастер академским студијама, у области инжењерства друмског 

саобраћаја; 

 

2) има најмање пет година радног искуства на пословима управљања превозом 

путника у друмском саобраћају и стечено високо образовање на студијама 

другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) или на основним студијама на факултету у 

трајању од најмање четири године, а које су у погледу права која из њих 

произлазе изједначене са мастер академским студијама; 

 

3) има завршену средњу школу у трогодишњем, односно четворогодишњем 

трајању за подручје рада саобраћаја, машинства, односно електротехнике и 
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најмање пет година радног искуства на пословима управљања превозом путника 

у друмском саобраћају. 

 

Лице из става 1. овог члана може да обавља послове управљања превозом код 

највише четири домаћа превозника чији укупни возни парк чине највише 50 

аутобуса. 

 

Услов у погледу возног парка испуњава привредно друштво, друго правно лице 

или предузетник, ако у власништву или у лизингу има: 

 

1) најмање један регистрован аутобус за обављање домаћег ванлинијског 

превоза; 

 

2) најмање три регистрована аутобуса за обављање домаћег линијског превоза; 

 

3) најмање два регистрована аутобуса за обављање међународног ванлинијског 

превоза произведена после 1. октобра 1993. године; 

 

4) најмање три регистрована аутобуса за обављање међународног линијског 

превоза произведена после 1. октобра 1993. године. 

 

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник може аутобусе узети у 

закуп на период од најмање шест месеци, ако испуњава услове из члана 25. 

Закона. 

 

Уговор о закупу мора бити оверен код органа надлежног за оверу ако је једна од 

уговорних страна физичко лице. 

 

 

Услов у погледу возача испуњава привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник, ако има у радном односу број возача који није мањи од броја 

аутобуса унетих у писмени захтев за издавање лиценце за домаћи и међународни 

линијски превоз. 

 

Услов у погледу возача испуњава привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник, ако има у радном односу најмање једног возача за обављање 

домаћег и међународног ванлинијског превоза. 

 

Возач мора имати лиценцу за обављање послова професионалног возача и не 

може бити лице коме нису престале правне последице осуде за кривична дела 

против безбедности јавног саобраћаја. 

 

У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза мора се налазити 

уговор о раду за возаче, односно други уговор у складу са законом којим се 

уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада 

или оверена фотокопија тих уговора за возаче који су радно ангажовани. 

 



16 

Услов у погледу стварног и стабилног седишта испуњава привредно друштво, 

друго правно лице или предузетник ако има седиште на територији Републике 

Србије. 

 

У седишту морају се налазити пословне просторије у којима се чувају основни 

пословни документи, посебно рачуноводствени документи, документи о 

људским ресурсима, документи који садрже податке о времену вожње и времену 

одмора возача, путни налози, путни листови и други документи битни за 

обављање делатности јавног превоза. 

 

Критеријум за избор приватног партнера, уз испуњавање услова који су 

прописани Законом о превозу путника у друмском саобраћају и у погледу 

заштите животне средине, је најнижа понуђена цена, у складу са чланом 85. став 

1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 

и 68/15). 

 

 

 

7. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА И  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРЕДЛОЖЕНОГ РОКА ТРАЈАЊА КОНЦЕСИЈЕ 

 

Укупна вредност пројекта поверавања обављања делатности јавног 

градског превоза путника на територији града Шапца износи 

3.120.000.000,00динара (26,000,000.00евра, на планирани период до седам година). 

Наведени износ представља оквирне трошкове који ће се јавити приликом 

обављања делатност превоза (детаљно представљениу погрављу 9 овог 

документа) као и пројектоване приходе у оквиру којих су садржани процењени 

приходи превозника од продаје карата за период од седам година. 

Рок трајања концесије – поверавања обављања делатности градског и 

приградског  линијског превоза путника на територији града Шапца је 7 година. 

 Предложени рок произилази из одредби Закона о јавно–приватном 

партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11 , 15/16 и 104 /16) : 

• чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама 

(«Сл. гласник РС», бр. 88/11 ,15/16 и 104/16) дефинисано да се рок на који 

се закључује јавни уговор одређује на начин који не ограничава тржишну 

утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди амортизација 

улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, 

истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним 

коришћењем предмета уговора, као и да рок  не може бити краћи од пет 

година ни дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног 

периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера на начин и у 

поступку прописаном овим законом, 

• чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама 

(«Сл. гласник РС», бр. 88/11,15/16 и 104/16) је такође дефинисано да када 

се јавним уговором додељује концесија, рок се утврђује у складу са овим 

законом, осим ако рок на који се даје концесија није одређен посебним 

прописом којим се уређује област из које је предмет концесије. 
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Уговорна пракса (закључење уговора, реализација уговора, почетак и 

завршетак уговореног периода) у поверавању обављања делатности  јавног 

градског и приградског превоза путника на територији града Шапца указује да би 

оптималан рок трајања концесије био управо рок од седам година, с обзиром на 

реална очекивања о заинтересованости одређених превозника за обављање ове 

делатности. 

Дужи период поверавања ове  комуналне делатности довео би до 

отежаног остваривања уговорних обавеза превозника с обзиром на ризике, и 

често немогућност града да регулативним механизмима утиче на њихово 

елиминисање или ублажавање, као што су старост возног парка, промене у цени 

горива, промене курса евра, промене у цени зарада запослених код 

превозника,промене у висини зарада и других примања корисника услуге 

превоза, смањење броја корисника услуге превоза, индекс раста потрошачких 

цена. 

 

 

8. ПОДАЦИ О ПОТРЕБНИМ НОВЧАНИМ И ДРУГИМ 

СРЕДСТВИМА И ДИНАМИЦИ ЊИХОВОГ УЛАГАЊА, 

НАЧИН ПЛАЋАЊА, ДАВАЊА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ДРУГИХ 

СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ 

КОНЦЕСИОНИХ ОБАВЕЗА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

КОНЦЕСИОНАРА ПРЕМА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА КОЈЕ 

СУ ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ И ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ОД СТРАНЕ ТИХ 

КОРИСНИКА, ПИТАЊА УСЛОВА И НАЧИНА ВРШЕЊА 

НАДЗОРА, И ЦЕНЕ И ОПШТЕ УСЛОВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ДОБАРА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

8.1. Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици 

њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или других 

средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза 

 Средства за обављање градског и приградског линијског превоза 

путника обезбеђују се из цене услуге и из буџета града.  

Средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза одредиће се 

конкурсном документацијом и јавним позивом. Понуда обавезно треба садржати 

: 

 оргиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 

300.000,00динара, са роком важности до 30 дана дуже од дана 

јавног отварања понуде; 

 оргинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску 

гаранцију за добро извршење посла у износу од 

4.457.142,86динара, која се има подносити у овом износу за 

сваку годину пројекта, а последња у седмој години пројекта са 

роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за испуњење 

уговорне обавезе; 
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 тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, 

неопозиве, наплативе на први позив без права на приговор и 

морају имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност 

и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од оних које је 

одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио 

Наручилац, промењену месну надлежност за решавање спорова 

одређену у моделу Уговора, нити услове везане за пословну 

политику банака. 

 

8.2. Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које 

су предмет концесије и питања везана за подношење приговора од 

стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, 

као и општи услови за коришћење добара и обављање делатности 
 

Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет 

концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, 

питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови за обављање 

предметне делатности, дефинисани су одредбама Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају, Одлуке о линијском превозу путника на територији 

општине Шапац («Сл. лист општине Шабац«, бр. 10/2005).и Закона о јавно – 

приватном партнерству и концесијама («Сл.гласник РС», бр. 88/11,15/16 и 

104/16), уз напомену да ће предметна тематика бити дефинисана и одредбама 

јавног уговора о поверавању обављања делатности градског и приградског 

линијског превоза путника на територији града Шапца. Кључна обавеза 

концесионара према корисницима услуга јесте обезбеђивање услуге превоза 

грађана, првенствено ученика до школа које похађају и запослених до места 

запослења, на линијама градско-приградског линијског превоза путника у 

оквиру утврђених  линија. Концесионар је обавезан да услугу превоза обавља 

континуирано, квалитетно и уз поштовање регистрованих и оверених редова 

вожње.Инспекцијски надзор над обављањем делатности градског и 

приградског линијског превоза путника на територији града Шапца обављају 

надлежне инспекцијске службе (саобраћајна инспекција, комунална 

инспекција, инспекција рада и др.).  Корисници услуге превоза могу 

подносити приговоре на обављање повереног превоза надлежној градској 

инспекцији и Градском већу, као и узимати активно учешће и иницирати 

обавезно изјашњавање корисника услуга о квалитету пружене услуге у складу 

са Законом о комуналним делатностима и Законом о општем управном 

поступку. 

 

8.3. Цена комуналне услуге градског и приградског линијског 

превоза путника 

Цена комуналне услуге градског и приградског саобраћаја образује се на 

основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних 

одговарајућим законом, уз сагласност Градског већа.Средства за обављање 

градског и приградског линијског превоза путника, како је већ напред 

наведено, обезбеђују се из цене услуге. 

 

8.4. Концесиона накнада 

Анализа очекиваних прихода и оквирних расхода, која је приказана у 

даљем тексту концесионог акта (поглавље 9.), је показала да се финансирање 
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градско-приградског превоза путника  у потпуности обезбеђује из цене 

пружања услуге. 

 

9. АНАЛИЗА ПРИХОДА, ОКВИРНИХ РАСХОДА И НАЧИН 

ФИНАНСИРАЊА 
Анализа прихода и оквирних расходa представља оквирне трошкове који ће се 

јавити приликом обављања делатност превоза као и пројектоване приходе у 

оквиру којих су садржани процењени приходи превозника од продаје карата у  

периоду од седам година. 

За потребе израде анализе и утврђивања оквирних и пројектованих прихода и 

расхода коришћени су следећи подаци: 

 

Цена превоза у градском и приградском саобраћају на територији града 

Шапца, по важећем Решењу бр. 38-9/2014-15 од 29.08.2014 .године: 

 од 0 до 5,99км 70 динара 

 од 6 до 10,99 км 90 динара 

 од 11 до 15,99 км 120 динара 

 од 16 до 20,99 км 140 динара 

 од 21 до 25,99 км 145 динара 

 од 26 до 30,99 км 155 динара 

 од 31 до 35,99 км 170 динара 

 од 36 до 40,99 км 180 динара 

 од 41 до 45,99 км 200 динара 

 од 46 до 50 км 205 динара 

 

Пројекција сталних трошкова који се јављају током обављања 

делатности градског и приградског превоза: 

1. Амортизацијаизноси 15% од цене возила на годишњем нивоу, уз усвојену 

ценувозила од 4.800.000,00 динара.Амортизација на месечном нивоу, по једном 

возилу, износи60.000,00 дин/воз 

2. Инвестиционо одржавање износи  6% од амортизације односно 3.600 

дин/воз 

3. Трошак техничких прегледаза аутобусе износи 2.500,00 дин, сходно 

просечној цени у Шапцу и околини, на дан13.01.2019.године. 

4. Обавезно осигурањеза градски аутобус са 54 места за седењеизноси 80.000,00 

дин. на годишњем нивоу. 

5. Трошкови ситног инвентарасу процењени на  5.000,00  дин/воз. 

6.  Доприноси за коришћење јавног земљишта оквирно износе 2.000,00 

дин/воз. 

7. Просечна бруто плата износи оквирно 97.500 дин. Нето плате запослених у 

просеку износе 65.000 дин. Пројекција је да је за обављање ове делатности бити 

потребно 92 запослена односно 1,51 радника по возилу. 
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Пројекција промењљивих трошкова који се јављају током обављања 

делатности градског и приградског превоза: 

1.Просечна потрошња горива једног аутобуса на приградским линијама узета је 

оквирно 28 лит/100 км по возилу док је потрошња горива једног аутобуса у 

градским линијама процењена на 36 лит/100км. 

2. Просечни трошкови мазива су процењени на 5% од трошкова горива.  

3. Торшкови материјала за текуће одржавање су процењени на 20.000 

дин/воз. 

4. Оквирна цена једне гуме CordiantFR-401 TyrexALLSTEEL 295/80 R22.5 32.868,00 

динара. Трошкови замене гума врши се на 100.000 км. 

 

5. Трошкови за текуће оправке су процењени на  10.000 дин/воз. 

   6.Трошкови комуникације особљасу процењени на  1.000  дин/воз. 

   7. Остали разни трошкови су процењени на   1.000 дин/воз. 

 

     У табелама испод, представљени су сви оквирни трошкови који се обављања 

делатностијавног  превоза путника. Трошкови су приказани на месечном нивоу, 

као и по пређеном километру. Такође су приказани очекивани целокупни 

трошкови и приходи за време трајања концесије. 

Укупна месечна километража у градском и приградском превозу, прорачуната је 

на основу података из „Конкурсне документације за избор превозника којима ће 

бити поверено обављање градскоприградског превоза путника на територији 

града Шапца “ (која је сачињена за потребе конкурса на територији града Шапца 

у 2009.-ој години) као и анализомактуелнихи планираних додатних редова 

вожње у градском и приградском саобраћају. 

 

 

 

МЕСЕЧНИ ТРОШКОВИ 

ГРАДСКИ АУТОБУС 

Укупан број аутобуса 26 бус 

Средњи дневни пређени пут једног возила 218.66 км 

Просечан месечни пређени пут једног возила 6,650.95 км 

Број запослених по једном возилу 1.51 запослена 

Просечна бруто зарада једног запосленог 812.50 евра 

Просечна бруто зарада свих запослених по возилу (1,50) 1,225.41 евра 

Просечна потрошња горива 36.00 л/100 км 

Цена горива (еуро дизел) 1.10 евро/л 

Трошак горива 2,642.09 евра 
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Мазиво (5% од потрошње горива) 132.10 евра 

Интервал замене гума  100,000.00 км 

Цена једног пнеуматика  273.90 евра 

Трошкови 6  пнеуматика -  аутобус 1,643.40 евра 

Месечни трошкови пнеуматика за аутобусе 109.30 евра 

Амортизација (месечно) 500.00 евра 

Инвестиционо одржавање 30.00 евра 

Тарошкови техничких прегледа 3.47 евра 

Обавезно осигурање 55.56 евра 

Трошкови ситног инвентара 3.47 евра 

Допринос за коришћење јавног земљишта 1.39 евра 

Материјал за текуће одржавање 13.89 евра 

Текуће оправке код трећих лица 6.94 евра 

ПТТ трошкови извршног особља 0.69 евра 

Остали разни трошкови 0.69 евра 

   
ПРИГРАДСКИ АУТОБУС 

Укупан број аутобуса 35 бус 

Средњи дневни пређени пут једног возила 160.46 км 

Просечан месечни пређени пут једног возила 4,880.80 км 

Број запослених по једном возилу 1.51 запослена 

Просечна бруто зарада једног запосленог 812.50 евра 

Просечна бруто зарада свих запослених по возилу (1,50) 1,225.41 евра 

Просечна потрошња горива 28.00 л/100 км 

Цена горива (еуро дизел) 1.10 евро/л 

Трошак горива 1,508.03 евра 

Мазиво (5% од потрошње горива) 75.40 евра 

Интервал замене гума  100,000.00 км 

Цена једног пнеуматика  273.90 евра 

Трошкови 6  пнеуматика -  аутобус 1,643.40 евра 

Месечни трошкови пнеуматика за аутобусе 80.21 евра 

Амортизација (месечно) 500.00 евра 

Инвестиционо одржавање 30.00 евра 

Трошкови техничких прегледа 3.47 евра 

Обавезно осигурање 55.56 евра 

Трошкови ситног инвентара 3.47 евра 

Допринос за коришћење јавног земљишта 1.39 евра 

Материјал за текуће одржавање 13.89 евра 

Текуће оправке код трећих лица 6.94 евра 

ПТТ трошкови извршног особља 0.69 евра 

Остали разни трошкови 0.69 евра 

 

СТРУКТУРА ТРОШКОВА 

ГРАДСКИ АУТОБУС 

Просечна бруто зарада свих запослених по возилу 1,225.41 Евро 25.9% 0.18 евро/км 
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Трошак горива 2,642.09 Евро 55.9% 0.40 евро/км 

Мазиво 132.10 Евро 2.8% 0.02 евро/км 

Месечни трошкови пнеуматика за аутобусе 109.30 Евро 2.3% 0.02 евро/км 

Амортизација  500.00 Евро 10.6% 0.08 евро/км 

Инвестиционо одржавање 30.00 Евро 0.6% 0.00 евро/км 

Обавезно осигурање 55.56 Евро 1.2% 0.01 евро/км 

Материјал за текуће одржавање 13.89 Евро 0.3% 0.00 евро/км 

Текуће оправке код трећих лица 6.94 Евро 0.1% 0.00 евро/км 

Остали трошкови (збирно) 9.72 Евро 0.2% 0.00 евро/км 

Укупни трошкови (без ПДВ-а) 4,725.02 Евро 100.0% 0.71 евро/км 

Трошак ПДВ-а 472.50 Евро 10.0% 0.07 евро/км 

Укупни трошкови (са ПДВ-ом) 5,197.52 Евро 110.0% 0.78 евро/км 

Месечна километража 6,650.95       км 

Цена 1км уз добит од 14,60% (без ПДВ-а)       0.81 евро/км 

Цена 1км уз добит од 14,60% (са ПДВ-ом)       0.90 евро/км 

      ПРИГРАДСКИ АУТОБУС 

Просечна бруто зарада свих запослених по возилу 1,225.41 Евро 35.0% 0.25 евро/км 

Трошак горива 1,508.03 Евро 43.0% 0.31 евро/км 

Мазиво 75.40 Евро 2.2% 0.02 евро/км 

Месечни трошкови пнеуматика за аутобусе 80.21 Евро 1.7% 0.01 евро/км 

Амортизација  500.00 Евро 10.6% 0.08 евро/км 

Инвестиционо одржавање 30.00 Евро 0.6% 0.00 евро/км 

Обавезно осигурање 55.56 Евро 1.6% 0.01 евро/км 

Материјал за текуће одржавање 13.89 Евро 0.4% 0.00 евро/км 

Текуће оправке код трећих лица 6.94 Евро 0.2% 0.00 евро/км 

Остали трошкови (збирно) 9.72 Евро 0.3% 0.00 евро/км 

Укупни трошкови (без ПДВ-а) 3,505.17 Евро 100.0% 0.72 евро/км 

Трошак ПДВ-а 350.52 Евро 10.0% 0.07 евро/км 

Укупни трошкови (са ПДВ-ом) 3,855.68 Евро 110.0% 0.79 евро/км 

Месечна километража 4,880.80       км 

Цена 1км уз добит од 14,60% (без ПДВ-а)       0.82 евро/км 

Цена 1км уз добит од 14,60% (са ПДВ-ом)       0.91 евро/км 

 

 

 

 

РАСХОДИ 

  JM ГРАДСКИ ПРИГРАДСКИ УКУПНО 

Просечна бруто зарада свих 

запослених по возилу 
евро 1,225.41 1,225.41   

Трошак горива једног аутобуса на 

месечном нивоу 
евро 2,642.09 1,508.03   

Остали трошкови евро 218.22 161.51   
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Укупни месечни трошкови по 

једном возилу 
евро 4,725.02 3,505.17   

број возила возило 26 35 61 

Месечни трошкови  евро 122,850.39 122,680.81 245,531.20 

Годишњи трошкови евро 1,474,204.71 1,472,169.73 2,946,374.44 

Трајање важења концесије год 7 7   

Укупни трошкови за време 

важења концесије (без ПДВ-а) 
евро 10,319,432.97 10,305,188.13 20,624,621.10 

Укупни трошкови за време 

важења концесије (са ПДВ-ом) 
евро 11,351,376.27 11,335,706.94 22,687,083.21 

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

  ЈМ   

годишњи приходи (од продаје карата) евро 3,714,285.71 

годишњи приходи (из буџета) евро 0.00 

годишњи приходи (укупно) евро 3,714,285.71 

годишњи расходи евро 3,241,011.89 

планирана добит евро 473,273.83 

стопа добити  % 14.60 

порез на добит 15% % 70,991.07 

планирана годишња нето добит евро 402,282.75 

укупни приходи у току важења концесије евро 26,000,000.00 

укупни расходи у току важења концесије евро 22,687,083.21 

планирана добит у току важења концесије евро 3,312,916.79 

порез на добит 15% % 496,937.52 

планирана нето добит евро 2,815,979.28 

 

 

Целокупна километража на годишњем нивоу на укупно 28 аутобуских 

линија у градско-приградском превозу путника на територији града Шапца, 

коришћена приликом израчунавања трошкова, износи 4.125.032,00 км. Укупна 

годишња километражаприказана је поглављу 11. 

Анализа прихода и расхода доводи до закључка да је целокупно 

финансирање градско-приградског превоза путника могуће обазбедити од 

прихода од продаје карата, односно, без плаћања концесионе накнаде од 

стране концедента. Ова област ће бити додатно прецизирана јавним уговором 

о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на 

територији града Шапца. 
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Финансијска исплативост пројекта није посебно анализирана обзиром 

да је овде приоритет обезбеђење квалитетног градског и приградског 

саобраћаја. Наиме, обавеза града је да обезбеди одвијање градског и 

приградског превоза на задовољавајућем нивоу, узимајући у обзир све 

околности под којима се овај превоз одвија.  

 

Сви елементи за израчунавање прихода и расхода пројекта су рачунати 

у периоду израде концесионог акта и подложни су корекцији у моменту 

сачињавања конкурсне документације, јавног позива и наредних  фаза 

пројекта, а сходно изменама цена горива, курса евра и других чинилаца.  

 

10. АНАЛИЗА РИЗИКА ПРОЈЕКТА 

Ризик пројекта је неизвестан догађај или стање које, ако се појави, има 

утицај на најмање један од циљева пројекта – рокове, трошкове, приходе, добит, 

квалитет или предмет пројекта. Ризик пројекта је кумулативни учинак 

неизвесних догађаја који би озбиљно могли угрозити циљеве пројекта.  Ризик се 

повећава с повећањем изложености изворима опасности, а смањује ефикасном 

заштитом од њихових неповољних утицаја. 

Први корак је идентификација свих ризика који могу бити од значаја за 

пројекат, па се врши процена и евентуална расподела ризика кроз поступак 

доделе јавног уговора. Након идентификације свих релевантних ризика, 

потребно је квантификовати и проценити време могућих последица. Уобичајено 

је започети са лакшим ризицима који су подложнији квантификацији, па са 

другима који су томе мање подложни. Након што су идентификовани ризици и 

установљене могуће последице, потребно је проценити вероватноћу, односно 

могућност настанка сваке од могућих последица.У табели испод приказани су 

потенцијални ризици који могу утицати на реализацију предметне концесије, са 

мерама ублажавања. 

Потенцијални ризици који могу утицати на реализацију концесије 

Ризик Опис Процена  ризика Ублажавање 

ТЕХНИЧКИ 

РИЗИЦИ 

Неадекватна техничка 

опремљеност (мањи број 
возила и возача, 

техничка неисправност 

возила)  

Низак 

Избор реномираног 

приватног партнера, које 
је опремљен квалитетним 

возним парком и 
квалификованим 

особљем 

(возачи и сервисери) 

ОПЕРАТИВНИ 

РИЗИЦИ 

Мањи број продатих 

карата у односу на 

планирано 

Средњи/Висок 

Пажљива анализа у делу 

броја путника и 

адекватно 
планирање прихода од 

продатих карата на 
основу расположивих 

података дистрибутера 

карата 
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ПОВЕЋАНИ 

РАСХОДИ 

Пораст цена инпута 

(гориво, мазиво, 

резервни делови) 

Средњи/Висок 

Анализа актуелних 

тржишних цена и 
праћење дугорочних 

пројекција цена инпута 

 

На основу приказане табеле закључак је да у периоду трајања концесије 

највећи ризик представља промена цена инпута, који ће знатно повећати 

расходе приватног партнера (то се посебно односи на цену горива која може 

драстично да се повећа услед поремећаја на светском тржишту нафте и 

нафтних деривата), као и могућност мањег броја путника од пројектованог. 

Из тих разлога је потребно нагласити у уговору да ће у случају 

повећања цена основних инпута за више од 10% у односу на цене које су 

наведене у концесионом акту јавни и приватни партнер урадити заједничку 

анализу расхода и договорити поделу ризика, о чему ће се сачинити анекс 

уговора.  Коначна расподела ризика се дефинише након детаљних преговора 

између страна.Одређене ризике традиционално сноси јавни сектор, који их 

минимизује кроз примену стратегије управљања ризицима. Одређени ризици 

се могу умањити путем одговарајућих уговорних клаузула или уговарања 

осигурања, као и регулаторним мерама. Преостале ризике треба надзирати и 

смањивати кроз животни век ризика и пројекта, односно његове поједине фазе. 

 

Реализација система превоза путника у градском и приградском 

превозу под досадашњим условима у наредном седмогодишњем периоду 

подразумевала би следећу детаљну алокацију ризика: 

 

 Категоризација ризика Јавни 

партнер -

концедент: 

Приватни 

партнер - 

концесионар: 

П

одељени 

ризици: 

1 Ризик наплате 

услуге од крајњих 

корисника 

 Х  

2 Оштећење 

имовине крајњих 

корисника и трећих лица 

приликом вршења услуге 

 Х  

Имајући у виду да приватни партнер пружа услугу те да ће он евентуално утицати на оштећење 

туђе имовине, оправдано је да приватни партнер – концесионар сноси овај ризик, који има и 

подстицај да њиме управља. 

3 Инвестирање 

финансијских средстава у 

аутобусенаменских 

карактеристика и 

капацитета 

 Х  

4 Измене прописа 

који утичу на пословање 

приватног партнера - 

концесионара 

 Х  

Оправдано је очекивати од приватног партнера да управља овим ризиком, јер је могућа измена 

прописа на његову штету. 
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5 Ризик накнадног 

смањења броја крајњих 

корисника 

 X  

6 Ризик понуде  Х  

Ризиком понуде увек боље управља приватни партнер, имајући у виду да он одлучујуће утиче 

на њу. 

7 Повећани 

трошкови у случају 

замене, шлепања и 

поправке неисправних 

или оштећених аутобуса 

 Х  

 

8 Обавезе обављања 

превоза у свим 

временским и другим 

околностима и 

приликама. 

 Х  

9 Ризик неизвршења 

услуга на уговорени 

начин 

 Х  

Приватни партнер - концесионар пружа услугу и утиче на њен квалитет. 

10 Финансијски 

ризик - инфлација 

  Х 

11 Политички ризици Х   

12 Промене опште 

законске регулативе 

  Х 

13 Виша сила   Х 

14 
Ризик тражње 

             

Х 

  

 

 

11. ПРЕДЛОГ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ШАПЦА 

Предлогом линија предвиђено је да се линије у градском и приградском 

линијском превозу путника на територији града Шапца понуде као целина, у 

обједињеном пакету линија, где ће у даљем тексту, поред предложеног пакета 

линија у градском и приградском линијском превозу путника, бити 

представљен и преглед основних (са издвојеним одељењима) и средњих школа 

на територији града Шапца, број ученика по школама у школској 2018/2019.-ој  

години, преглед насељених места и броја становника који гравитирају 

одређеном пакету линија, као и преглед државних, општинских путних 

праваца и улица који се користе приликом обављања градског и приградског 

линијског превоза путника на територији града Шапца. У табели испод 

представљен је предлог линија у оквиру градско-приградског превоза путника 

на територији града Шапца:   
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ПОЛАСЦИ НА ГРАДСКИМ И ПРИГРАДСКИМ ЛИНИЈАМА 

 
  Назив линије 
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1 
Штитар-Сокина кафана-Мајур-Болница-

Мишар дом 
19 
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8
 

п
о

л
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ак
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605530 

2 
Богосавац улаз-Православна црква-

Болница-Поцерски Причиновић 
14,5 430245 

3 

Јевремовац-Тркалиште-Православна 

црква-хотел Слобода-аутобуска 

станица-полигон-Ново гробље-

Летњиковац школа 

12,7 404749 

4 
Капитол парк-МЗ Јевремова-Топлана-

Болница-Православна црква-хотел 

Слобода-Базен 
7,4 235838 

5 

Триангла-Тржница-Нова Робна кућа-

Камичко гробље-Водовод- Хируршки 

блок-АС Шабац-Ново гробље-

Летњиковац школа 

9,9 315513 

6 
Аутобуска станица – болница – Камичак 

– Весковини – Картонвал (Шећерана) 
11,2 12+12 24 83220 

P
П

Р
И

Г
Р

А
Д

С
К

Е
 

1 Шабац-Дреновац 22,4 12+12 24 141232 

2 Шабац-Дреновац-Картонвал-Шабац 40 3+3 6 87600 

3 Шабац-Г.Врањска-Заблаће-Метлић 28 3+3 6 51240 

4 
Шабац-Г.Врањска-Заблаће-Метлић-

Раскршће 41 4+4 8 104960 

5 
Шабац-Г.Врањска-Заблаће-Метлић-

Волујац 37 2+2+ 4 27380 

6 Шабац-Г.Врањска-Заблаће 16 3+3 6 35040 

7 Шабац-Добрић-Радовашница 25,1 13+13 26 191764 

8 
Шабац-Церовац-М.Врањска-Жабар-

Корман 15,8 12+12 24 104754 

9 Шабац-Дуваниште-Прњавор  32 10+11 21 199328 

10 Шабац-Скрађани-Змињак-Петковица 36 2+5 7 66060 

11 
Шабац-Орашац-Корман-

ОриђПредворица-Миокус-

Мрђеновац 31 7+7 14 102610 

12 Шабац-Липолист-Бела Река 32 13+13 26 252320 

13 
Шабац-Скрађани-Змињак-Прњавор-

Петковица 44 5+1 6 88440 

14 Прњавор Шести реон 14,8 7 7 24494 

15 
Шабац-Поцерски Метковић-

Милошевац 25 7+7 14 104000 

16 
Шабац-Маови-Варна-Добрић-

Богосавац-Липолист 30 10+10 20 128490 

17 Шабац-Синошевић-Волујац-Букор 39 3+3 6 49076 

18 
Шабац-Синошевић-Волујац-Горња 

Румска-Букор 46 3+5 8 86294 

19 Шабац-Двориште-Волујац-Накучани 40 5+4 9 84715 

20 Шабац-Накучани-Волујац-Горња 56 1+0 1 10360 
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Румска-Букор 

21 Шабац-Синошевић-Волујац 22 3+3 6 48180 

22 
Шабац-Синошевић-Накучани-

Волујац-Букор 49 2+2 4 61600 

 

 

 

На територији града Шапца функционише укупно 13 основних школа,  

са одређеним бројем истурених одељења у удаљенијим насељеним местимау 

складу са потребама. 

У школској 2018/2019 години,у свим основним школама на територији 

града Шапца, наставу похађа укупно8951ученика. Овај број представља број 

ђака који наставу похађају у школама у оквиру градског-приградског подручја 

града Шапца, као и ђаци који наставу похађају у удаљенијим насељеним 

местима и/или селима.У табели испод представљенје број ученика  на 

територији града Шапца,  са наведеним  путем/улицом поред којег се налази 

основна школа: 

Табела.: Основне школе  на територији градског-приградског подручја Шапца 

 

Назив 

насељеног 

места 

 

Основна школа 

Број 

ученика 

Пут поред кога 

се налази 

основна школа  

Шабац 

 

Основна школа „ 

Јанко Веселиновић“ 

Шабац, матична 

школа 

 

 

671 

Улица 

Карађорђева, 

Шабац 

 

 

Јеленча 

Основна школа „ Јанко 

Веселиновић“ Шабац, 

ИО Јеленча 

 

46 државни пут I Б 

реда бр.21. Нови 

Сад - Ириг - Рума 

- Шабац - 

Коцељева - 

Ваљево - 

Косјерић - Пожега 

- Ариље - 

Ивањица - 

Сјеница 
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Жабар 

Основна школа „ Јанко 

Веселиновић“, ИО 

Жабар 

 

13 општински пут О-

29 Пут П. 

ПРИЧИНОВИЋ  - 

КОРМАН (од 

Државног пута IIБ 

реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево, 

поред млекаре 

„Миловановић“ и 

школе   у М. 

Врањској, преко  

Државног пута IБ 

реда бр.21. Нови 

Сад-Шабац-

Ваљево, Жабара и 

Кормана до 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница) 

Мала 

Врањска 

Основна школа „ Јанко 

Веселиновић“, ИО 

Мала Врањска 

41 општински пут О-

29 Пут П. 

ПРИЧИНОВИЋ  - 

КОРМАН (од 

Државног пута IIБ 

реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево, 

поред млекаре 

„Миловановић“ и 

школе   у М. 

Врањској, преко  

Државног пута IБ 

реда бр.21. Нови 

Сад-Шабац-

Ваљево, Жабара и 

Кормана до 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница) 

Церовац 1 Основна школа „ Јанко 

Веселиновић“, ИО 

63 државни пут I Б 

реда бр.21. Нови 

Сад - Ириг - Рума 
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Церовац 1 - Шабац - 

Коцељева - 

Ваљево - 

Косјерић - Пожега 

- Ариље - 

Ивањица – 

Сјеница 

Церовац 2 

Основна школа „ Јанко 

Веселиновић“, ИО 

Церовац 2 

19 

Улица Доња мала, 

Церовац 

  

Укупно 

ученика  853  

Шабац 

Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, 

матична школа 

961 Улица 

Масарикова, 

Шабац 

Јевремовац 

Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, ИО 

Јевремовац 

109 државни пут II А 

реда бр.137. 

Шабац - Волујац - 

Завлака - Крупањ 

- Грачаница 

Варна 

Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, ИО 

Варна 

182 државни пут II А 

реда бр.137. 

Шабац - Волујац - 

Завлака - Крупањ 

- Грачаница 

Поцерски 

Метковић 

Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, ИО 

Поцерски Метковић 

15 општински пут О-

17 Пут ВАРНА - 

ДЕСИЋ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, преко П. 

Метковића и 

Грушића, до 

Општинског пута  

О-9 Дуваниште–

Румска (Скакала) 

Грушић Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, ИО 

31 општински пут О-

17 Пут ВАРНА - 
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Грушић ДЕСИЋ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, преко П. 

Метковића и 

Грушића, до 

Општинског пута  

О-9 Дуваниште–

Румска (Скакала) 

Десић 

Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, ИО 

Десић 

5 општински пут О-

9 Пут 

ДУВАНИШТЕ – 

РУМСКА 

(СКАКАЛА) (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

преко Липолиста, 

Беле Реке, 

Радовашнице, 

Десића и 

Милошевца до 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака 

Маови 

Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, ИО 

Маови 

4 општински пут О-

13 Пут ГОРЊА 

ВРАЊСКА - 

МАОВИ - 

СЛЕПЧЕВИЋ (од 

Државног пута IIБ 

реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево, 

преко Г. Врањске, 

Варне, Маова, 

Богосавца и 

Слепчевића до 

границе са 

територијом 

општине Богатић 
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Слатина 

Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, ИО 

Слатина 

5 државни пут II А 

реда бр.137. 

Шабац - Волујац - 

Завлака - Крупањ 

– Грачаница 

  

Укупно 

ученика  

1312  

Шабац 

Основна школа „Ната 

Јеличић“, матична 

школа 

600 Улица Јеле 

Спиридоновић 

Савић, Шабац 

Дреновац 

Основна школа „Ната 

Јеличић“, ИО Дреновац 

117 општински пут О-

1 Пут 

ДРЕНОВАЦ - М. 

ПРИЧИНОВИЋ 

(од Државног 

пута IIА реда 

бр.124. Сремска 

Митровица-

Дреновац-Шабац 

(улаз у Дреновац) 

преко Шеварица 

до Мачванског 

Причиновића, 

односно до 

Државног пута IIБ 

реда бр.322. 

Глушци-

Мачвански 

Причиновић-

Шабац) 

  

Укупно 

ученика 717  

Шабац 

Основна школа „ 

Николај Велимировић“, 

матична школа 

864 Улица 

Масарикова, 

Шабац 

Добрић 

Основна школа „ 

Николај Велимировић“, 

ИО Добрић 

142 општински пут О-

12 Пут ШАБАЦ - 

РАДОВАШНИЦ

А (од Шапца, 
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преко Богосавца и 

Добрића, до 

манастира у 

Радовашници) 

Богосавац 

Основна школа „ 

Николај Велимировић“, 

ИО Богосавац 

40 општински пут О-

12 Пут ШАБАЦ - 

РАДОВАШНИЦ

А (од Шапца, 

преко Богосавца и 

Добрића, до 

манастира у 

Радовашници) 

Цуљковић 

Основна школа „ 

Николај Велимировић“, 

ИО Цуљковић 

14 Улица Вујковића 

мала бб, 

Цуљковић 

Радовашница 

Основна школа „ 

Николај Велимировић“, 

ИО Радовашница 

6 општински пут О-

9 Пут 

ДУВАНИШТЕ – 

РУМСКА 

(СКАКАЛА) (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

преко Липолиста, 

Беле Реке, 

Радовашнице, 

Десића и 

Милошевца до 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака 

  

Укупно 

ученика 

1066  

Шабац 

Основна школа „Стојан 

Новаковић“, матична 

школа 

224 Улица Војводе 

Јанка 

Стојићевића, 

Шабац 
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Летњиковац 

Основна школа „Стојан 

Новаковић“, ИО 

Летњиковац 

652 Улица Петра 

Лазића, Поцерски 

Причиновић 

Поцерски 

Причиновић 

Основна школа „Стојан 

Новаковић“, ИО 

П.Причиновић 

33 државни пут II А 

реда бр.324. 

Шабац (веза са 

државним путем 

26) - Накучани - 

Градојевић 

Горња 

Врањска 

Основна школа „Стојан 

Новаковић“, ИО Горња 

Врањска 

135 државни пут II А 

реда бр.324. 

Шабац (веза са 

државним путем 

26) - Накучани - 

Градојевић 

  

Укупно 

ученика 

1044  

Шабац 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“ матична 

школа 

835 

Улица Жике 

Поповић, Шабац 

Орид 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“, ИО Орид 

114 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна граница 

са Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 

Мали Зворник) 

Мишар 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“, ИО 

Мишар 

62 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна граница 

са Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 
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Мали Зворник) 

Орашац 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“, ИО 

Орашац 

0 општински пут О-

32 Пут МИШАР - 

ОРАШАЦ (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

пре Мишарског 

брда, до центра 

Орашца) 

Мрђеновац 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“, ИО 

Мрђеновац 

5 општински пут О-

28 Пут ОРИД - 

МРЂЕНОВАЦ 

(од Државног 

пута IБ реда 

бр.26. Београд-

Обреновац- 

Шабац-Лозница 

до центра 

Мрђеновца) 

Предворица 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“, ИО 

Предворица 

6 општински пут О-

26 Пут 

ПРЕДВОРИЦА - 

КУЈАВИЦА (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

кроз Предворицу, 

преко Гајића 

потеса до границе 

са територијом 

општине 

Владимирци) 

Корман 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“, ИО 

Корман 

0 општински пут О-

29 Пут П. 

ПРИЧИНОВИЋ  - 

КОРМАН (од 

Државног пута IIБ 

реда бр.324. 
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Шабац-Накучани-

Доње Црниљево, 

поред млекаре 

„Миловановић“ и 

школе   у М. 

Врањској, преко  

Државног пута IБ 

реда бр.21. Нови 

Сад-Шабац-

Ваљево, Жабара и 

Кормана до 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница) 

 

Миокус 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“, ИО 

Миокус 

4 општински пут О-

31 Пут КРОЗ 

МИОКУС (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница 

код Марковића, 

поред школе у 

Миокусу, до 

границе са 

територијом  

општине 

Владимирци) 

  

Укупно 

ученика 

1037  

Шабац 

Основна школа „Вук 

Караџић“ матична 

школа 

397 

Улица Вука 

Караџића, Шабац 

Табановић 

Основна школа „Вук 

Караџић“, ИО 

Табановић 

34 државни пут II Б 

реда бр.322. 

Глушци - 

Мачвански 

Причиновић - 
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Шабац (веза са 

државним путем 

124) 

Мачвански 

Причиновић 

Основна школа „Вук 

Караџић“, ИО 

М.Причиновић 

169 државни пут II Б 

реда бр.322. 

Глушци - 

Мачвански 

Причиновић - 

Шабац (веза са 

државним путем 

124) 

Шеварице 

Основна школа „Вук 

Караџић“, ИО 

Шеварице 

19 општински пут О-

1 Пут 

ДРЕНОВАЦ - М. 

ПРИЧИНОВИЋ 

(од Државног 

пута IIА реда 

бр.124. Сремска 

Митровица-

Дреновац-Шабац 

(улаз у Дреновац) 

преко Шеварица 

до Мачванског 

Причиновића, 

односно до 

Државног пута IIБ 

реда бр.322. 

Глушци-

Мачвански 

Причиновић-

Шабац) 

Касарске 

Ливаде 

Основна школа „Вук 

Караџић“, ИО Касарске 

Ливаде 

74 општински пут О-

12 Пут ШАБАЦ - 

РАДОВАШНИЦ

А (од Шапца, 

преко Богосавца и 

Добрића, до 

манастира у 

Радовашници) 

  

Укупно 

ученика 693  
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Мајур 

Основна школа „Мајур“ 

Мајур, матична школа 

589 Улица Светог 

Саве, Мајур 

Штитар 

Основна школа 

„Мајур“, ИО Штитар 

92 државни пут II А 

реда бр.136. 

Мајур - Богатић – 

Петловача 

  

Укупно 

ученика 681  

Липолист 

Основна школа 

„Војвода Степа“ 

Липолист, матична 

школа 

224 општински пут О-

9 Пут 

ДУВАНИШТЕ – 

РУМСКА 

(СКАКАЛА) (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

преко Липолиста, 

Беле Реке, 

Радовашнице, 

Десића и 

Милошевца до 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака 

Бела Река 

Основна школа 

„Војвода Степа“, ИО 

Бела Река 

35 општински пут О-

9 Пут 

ДУВАНИШТЕ – 

РУМСКА 

(СКАКАЛА) (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

преко Липолиста, 

Беле Реке, 

Радовашнице, 

Десића и 

Милошевца до 

Државног пута 
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IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака 

Дуваниште 

Основна школа 

„Војвода Степа“,ИО 

Дуваниште 

16 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна граница 

са Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 

Мали Зворник) 

Слепчевић 

Основна школа 

„Војвода Степа“,ИО 

Слепчевић 

65 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна граница 

са Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 

Мали Зворник) 

  

Укупно 

ученика 340  

Змињак  

Основна школа „Јован 

Цвијић“ Змињак, 

матична школа 

109 државни пут II А 

реда бр.136. 

Мајур - Богатић – 

Петловача 

Петловача 

Основна школа „Јован 

Цвијић“ , ИО Петловача 

154 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна граница 

са Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 

Мали Зворник) 
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Укупно 

ученика 263  

Прњавор 

Основна школа „Краљ 

А.Карађоревић“ 

Прњавор, матична   

школа  

303 државни пут II Б 

реда бр.323. 

Прњавор - 

Чокешина - 

Липове Воде - 

Волујац - 

Синошевић - 

Накучани - 

Матијевац - веза 

са државним 

путем 21  

Рибари 

Основна школа „Краљ 

А.Карађоревић“ ИО 

Рибар 

189 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна граница 

са Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 

Мали Зворник) 

Петковица 

Основна школа „Краљ 

А.Карађоревић“ ИО 

Петковица 

24 општински пут О-

8 Пут ПРЊАВОР 

- БОГОСАВАЦ 

(од Државног 

пута IIБ реда 

бр.323 Прњавор-

Чокешина, преко 

Петковице и 

Липолиста, до 

Општинског пута 

О-12 Шабац – 

Радовашница) 

  

Укупно 

ученика 516  

Волујац 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

Волујац, матична школа 

136 државни пут II А 

реда бр.137. 

Шабац - Волујац - 

Завлака - Крупањ 
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- Грачаница 

Криваја 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Криваја 

87 општински пут О-

20 Пут РУМСКА 

- БУКОР (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, код 

Млађиног млина, 

преко Криваје и 

Букора до 

Општинског пута 

О-21 Д. 

Црниљево-Букор–

Г. Сипуља) 

Накучани 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Накучани 

61 општински пут О-

23 Пут ВОЛУЈАЦ 

- НАКУЧАНИ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, који се 

спаја код школе у 

Накучанима са  

Државним путем 

IIБ реда бр.323.  

Букор 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Букор 

15 општински пут О-

20 Пут РУМСКА 

- БУКОР (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, код 

Млађиног млина, 

преко Криваје и 

Букора до 

Општинског пута 

О-21 Д. 

Црниљево-Букор–

Г. Сипуља) 

Горња 

Румска Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

11 општински пут О-

19 Пут РУМСКА 

- МЕТЛИЋ (од 
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ИО Г. Румска Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, код 

Угљаре, до 

Општинског пута 

О-22 Волујац-

Метлић) 

Доња Румска 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Д. Румска 

8 општински пут О-

137 ЦРВЕНО 

БРДО - Д. 

РУМСКА 

од Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, на 

Црвеном брду, 

поред школе у Д. 

Румској, до 

Општинског пута 

О-19  Румска–

Метлић 

 

Двориште 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Двориште 

6 општински пут О-

18 Пут БОЈИЋ - 

ДВОРИШТЕ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, преко 

Дворишта, до 

Општинског пута 

О-9 Дуваниште–

Румска (Скакала) 

Бојић  

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Бојић 

18 општински пут О-

18 Пут БОЈИЋ - 

ДВОРИШТЕ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, преко 

Дворишта, до 

Општинског пута 

О-9 Дуваниште–
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Румска (Скакала) 

Синошевић 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Синошевић 

6 државни пут II А 

реда бр.323. 

Прњавор - 

Чокешина - 

Липове Воде - 

Волујац - 

Синошевић - 

Накучани - 

Матијевац - веза 

са државним 

путем 21  

Заблаће 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Заблаће 

22 државни пут II А 

реда бр.324. 

Шабац (веза са 

државним путем 

26) - Накучани - 

Градојевић 

Метлић 1 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Метлић 1 

5 општински пут О-

22 Пут ВОЛУЈАЦ 

- МЕТЛИЋ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, кроз 

Стевановића 

малу,  преко 

Трешњака, и даље 

према Стројици 

до Државног пута 

IIБ реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево) 

Метлић 2 

Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“, 

ИО Метлић 2 

1 општински пут О-

22 Пут ВОЛУЈАЦ 

- МЕТЛИЋ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, кроз 

Стевановића 

малу,  преко 

Трешњака, и даље 
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према Стројици 

до Државног пута 

IIБ реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево) 

  

Укупно 

ученика 376  

Шабац 

 Основна школа „Свети  

Сава“, Шабац 

53 Улица Авде 

Карабеговић, 

Шабац 

  

Укупно 

ученика 53  

 

 Укупно 

ученика  на 

територији 

града 

Шапца  

8951 

 

 

 

 

У табели испод приказан је број ученика  у средњим школама на 

територији града Шапца,  са наведеним  путем/улицом поред којег се школа 

налази: 

Табела.: Средње школе  на територији града Шапца 

 

  

Назив 

насељеног 

места 

 

Средњашкола 

 

Бројученика  

Пут / улица 

поред кога се 

налази  

средњашкола 
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Шабац 

 

 

« Шабачка гимназија» -  

738 Улица 

Масарикова, 

Шабац 

Шабац 

Школа примењених 

уметности 

305 Улица 

Добропољска, 

Шабац 

Шабац 

Медицинска школа 

„Др Андра Јовановић“ 

Шабац 

85 Улица Цара 

Душана, Шабац 

Шабац 

Стручна хемијска и 

текстилна школа, 

Шабац 

407 Улица Хајдук 

Вељкова, 

Шабац 

Шабац 

Музичка школа 

„Михаило Вукдраговић 

„ Шабац 

562 Улица 

Масарикова, 

Шабац 

Шабац 

Економска школа 

„Стана Милановић“ 

Шабац 

992 Улица 

Масарикова, 

Шабац 

Шабац 

Техничка школа 

Шабац 

936 Улица 

Бањичких 

жртава, Шабац 

Шабац 

Средња  

пољопривредна школа 

са домом ученика 

Шабац 

633 Улица Војводе 

Путника, 

Шабац 

 

 Укупан број 

ученика 

4658 
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У табели испод дат је приказ одељења са осам разреда  на територији 

града Шапца,  са наведеним називима насељеног места и путем поред којег се 

налази основна школа, а која се налазе у селима : 

Табела.: Одељења са осам разреда  на територији града Шапца 

Називнасе

љеног 

места 

 

Основнашкола 

Бројученика Пут поред кога 

се налази 

основна школа  

Шабац 

 

Основна школа „ Јанко 

Веселиновић“ Шабац, 

матична школа 

 

 

671 

Улица 

Карађорђева, 

Шабац 

 

 

 Церовац 1 

Основна школа „ Јанко 

Веселиновић“, ИО 

Церовац1 

63 државни пут I Б 

реда бр.21. Нови 

Сад - Ириг - Рума 

- Шабац - 

Коцељева - 

Ваљево - 

Косјерић - 

Пожега - Ариље - 

Ивањица - 

Сјеница 

  

Укупно 

ученика 734  

Шабац 

Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, 

матична школа 

961 Улица 

Масарикова, 

Шабац 

Варна 

Основна школа „Лаза К. 

Лазаревић“ Шабац, ИО 

Варна 

182 државни пут II А 

реда бр.137. 

Шабац - Волујац 

- Завлака - 

Крупањ - 

Грачаница 
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Укупно 

ученика  1143  

Шабац 

Основна школа „Ната 

Јеличић“, матична 

школа 

600 Улица Јеле 

Спиридоновић 

Савић, Шабац 

Дреновац 

Основна школа „Ната 

Јеличић“, ИО Дреновац 

117 општински пут 

О-1 Пут 

ДРЕНОВАЦ - М. 

ПРИЧИНОВИЋ 

(од Државног 

пута IIА реда 

бр.124. Сремска 

Митровица-

Дреновац-Шабац 

(улаз у Дреновац) 

преко Шеварица 

до Мачванског 

Причиновића, 

односно до 

Државног пута 

IIБ реда бр.322. 

Глушци-

Мачвански 

Причиновић-

Шабац) 

  

Укупно 

ученика 717  

Шабац 

Основна школа „ Николај 

Велимировић“, матична 

школа 

864 Улица 

Масарикова, 

Шабац 

Добрић 

Основна школа „ Николај 

Велимировић“, ИО Добрић 

142 општински пут 

О-12 Пут 

ШАБАЦ - 

РАДОВАШНИЦ

А (од Шапца, 

преко Богосавца 

и Добрића, до 

манастира у 

Радовашници) 
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Укупно 

ученика 1006  

Шабац 

Основна школа „Стојан 

Новаковић“, матична 

школа 

224 Улица Војводе 

Јанка 

Стојићевића, 

Шабац 

Летњиков

ац 

Основна школа „Стојан 

Новаковић“, ИО 

Летњиковац 

652 Улица Петра 

Лазића, 

Поцерски 

Причиновић 

Горња 

Врањска 

Основна школа „Стојан 

Новаковић“, ИО Горња 

Врањска 

135 државни пут II А 

реда бр.324. 

Шабац (веза са 

државним путем 

26) - Накучани - 

Градојевић 

  

Укупно 

ученика 1011  

Шабац 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“ матична 

школа 

835 

Улица Жике 

Поповић, Шабац 

Орид 

Основна школа „Јеврем 

Обреновић“, ИО Орид 

114 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна 

граница са 

Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 

Мали Зворник) 

  

Укупно 

ученика 949  

Шабац 
Основна школа „Вук 

397 
Улица Вука 
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Караџић“ матична школа Караџића, Шабац 

Мачванск

и 

Причинов

ић 

Основна школа „Вук 

Караџић“, ИО 

М.Причиновић 

169 државни пут II Б 

реда бр.322. 

Глушци - 

Мачвански 

Причиновић - 

Шабац (веза са 

државним путем 

124) 

  

Укупно 

ученика 566  

Мајур 

Основна школа „Мајур“ 

Мајур, матична школа 

589 Улица Светог 

Саве, Мајур 

Штитар 

Основна школа „Мајур“, 

ИО Штитар 

92 државни пут II А 

реда бр.136. 

Мајур - Богатић - 

Петловача 

  

Укупно 

ученика 681  

Липолист 

Основна школа „Војвода 

Степа“ Липолист, матична 

школа 

224 општински пут 

О-9 Пут 

ДУВАНИШТЕ – 

РУМСКА 

(СКАКАЛА) (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

преко Липолиста, 

Беле Реке, 

Радовашнице, 

Десића и 

Милошевца до 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака 
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Укупно 

ученика 224  

Змињак  

Основна школа „Јован 

Цвијић“ Змињак, матична 

школа 

109 државни пут II А 

реда бр.136. 

Мајур - Богатић – 

Петловача 

Петловача 

Основна школа „Јован 

Цвијић“ , ИО Петловача 

154 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна 

граница са 

Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 

Мали Зворник) 

  

Укупно 

ученика 263  

Прњавор 

Основна школа „Краљ 

А.Карађоревић“ Прњавор, 

матична   школа  

303 државни пут II Б 

реда бр.323. 

Прњавор - 

Чокешина - 

Липове Воде - 

Волујац - 

Синошевић - 

Накучани - 

Матијевац - веза 

са државним 

путем 

Рибари 

Основна школа „Краљ 

А.Карађоревић“ ИО Рибар 

189 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна 

граница са 

Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 
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Мали Зворник) 

  

Укупно 

ученика 492  

Волујац 

Основна школа „Доситеј 

Обрадовић“, Волујац, 

матична школа 

136 државни пут II А 

реда бр.137. 

Шабац - Волујац 

- Завлака - 

Крупањ - 

Грачаница 

Криваја 

Основна школа „Доситеј 

Обрадовић“, ИО Криваја 

87 општински пут 

О-20 Пут 

РУМСКА - 

БУКОР (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, код 

Млађиног млина, 

преко Криваје и 

Букора до 

Општинског пута 

О-21 Д. 

Црниљево-

Букор–Г. 

Сипуља) 

Накучани 

Основна школа „Доситеј 

Обрадовић“, ИО Накучани 

61 општински пут 

О-23 Пут 

ВОЛУЈАЦ - 

НАКУЧАНИ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, који се 

спаја код школе у 

Накучанима са  

Државним путем 

IIБ реда бр.323.  

  

Укупно 

ученика 284  



52 

Шабац 

 Основна школа „Свети  

Сава“, Шабац 

53 Улица Авде 

Карабеговић, 

Шабац 

  

Укупно 

ученика 53  

 

 Укупно 

ученика  на 

територији 

града Шапца  

8123 

 

 

У табели испод, приказана су одељења са четири разреда на територији 

града Шапца,  са наведеним називима насељеног места и путем поред којег се 

налази основна школа, а која се налазе у селима: 

Табела.: Одељења са четири разреда  на територији града Шапца 

 

Називнасељеног 

места 

 

Основнашкола 

Бројученика Пут поред кога 

се налази 

основна школа  

Јеленча 

Основна школа „ 

Јанко Веселиновић“ 

Шабац, ИО Јеленча 

 

46 државни пут I Б 

реда бр.21. Нови 

Сад - Ириг - Рума 

- Шабац - 

Коцељева - 

Ваљево - 

Косјерић - Пожега 

- Ариље - 

Ивањица - 

Сјеница 

Жабар 

Основна школа „ 

Јанко Веселиновић“, 

ИО Жабар 

 

13 општински пут О-

29 Пут П. 

ПРИЧИНОВИЋ  - 

КОРМАН (од 

Државног пута IIБ 

реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево, 

поред млекаре 

„Миловановић“ и 
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школе   у М. 

Врањској, преко  

Државног пута IБ 

реда бр.21. Нови 

Сад-Шабац-

Ваљево, Жабара и 

Кормана до 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница) 

Мала Врањска 

Основна школа „ 

Јанко Веселиновић“, 

ИО Мала Врањска 

41 општински пут О-

29 Пут П. 

ПРИЧИНОВИЋ  - 

КОРМАН (од 

Државног пута IIБ 

реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево, 

поред млекаре 

„Миловановић“ и 

школе   у М. 

Врањској, преко  

Државног пута IБ 

реда бр.21. Нови 

Сад-Шабац-

Ваљево, Жабара и 

Кормана до 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница) 

Церовац 2 

Основна школа „ 

Јанко Веселиновић“, 

ИО Церовац 2 

19 

Улица Доња мала, 

Церовац 

  

Укупно 

ученика  119  

Јевремовац 

Основна школа 

„Лаза К. Лазаревић“ 

Шабац, ИО 

Јевремовац 

109 
државни пут II А 

реда бр.137. 

Шабац - Волујац - 

Завлака - Крупањ 
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- Грачаница 

Поцерски 

Метковић 

Основна школа 

„Лаза К. Лазаревић“ 

Шабац, ИО 

Поцерски Метковић 

15 општински пут О-

17 Пут ВАРНА - 

ДЕСИЋ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, преко П. 

Метковића и 

Грушића, до 

Општинског пута  

О-9 Дуваниште–

Румска (Скакала) 

Грушић 

Основна школа 

„Лаза К. Лазаревић“ 

Шабац, ИО Грушић 

31 општински пут О-

17 Пут ВАРНА - 

ДЕСИЋ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, преко П. 

Метковића и 

Грушића, до 

Општинског пута  

О-9 Дуваниште–

Румска (Скакала) 

Десић 

Основна школа 

„Лаза К. Лазаревић“ 

Шабац, ИО Десић 

5 општински пут О-

9 Пут 

ДУВАНИШТЕ – 

РУМСКА 

(СКАКАЛА) (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

преко Липолиста, 

Беле Реке, 

Радовашнице, 

Десића и 

Милошевца до 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака 
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Маови 

Основна школа 

„Лаза К. Лазаревић“ 

Шабац, ИО Маови 

4 општински пут О-

13 Пут ГОРЊА 

ВРАЊСКА - 

МАОВИ - 

СЛЕПЧЕВИЋ (од 

Државног пута IIБ 

реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево, 

преко Г. Врањске, 

Варне, Маова, 

Богосавца и 

Слепчевића до 

границе са 

територијом 

општине Богатић 

Слатина 

Основна школа 

„Лаза К. Лазаревић“ 

Шабац, ИО Слатина 

5 државни пут II А 

реда бр.137. 

Шабац - Волујац - 

Завлака - Крупањ 

- Грачаница 

  

Укупно 

ученика  169  

Богосавац 

Основна школа „ 

Николај 

Велимировић“, ИО 

Богосавац 

40 општински пут О-

12 Пут ШАБАЦ - 

РАДОВАШНИЦ

А (од Шапца, 

преко Богосавца и 

Добрића, до 

манастира у 

Радовашници) 

Цуљковић 

Основна школа „ 

Николај 

Велимировић“, ИО 

Цуљковић 

14 

Улица Вујковића 

мала бб, 

Цуљковић 

Радовашница 

Основна школа „ 

Николај 

Велимировић“, ИО 

Радовашница 

6 општински пут О-

9 Пут 

ДУВАНИШТЕ – 

РУМСКА 

(СКАКАЛА) (од 

Државног пута IБ 
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реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

преко Липолиста, 

Беле Реке, 

Радовашнице, 

Десића и 

Милошевца до 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака 

  

Укупно 

ученика 60  

Поцерски 

Причиновић 

Основна школа 

„Стојан Новаковић“, 

ИО П.Причиновић 

33 државни пут II А 

реда бр.324. 

Шабац (веза са 

државним путем 

26) - Накучани - 

Градојевић 

  

Укупно 

ученика 33  

Мишар 

Основна школа 

„Јеврем Обреновић“, 

ИО Мишар 

62 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна граница 

са Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 

Мали Зворник) 

Орашац 

Основна школа 

„Јеврем Обреновић“, 

ИО Орашац 

0 општински пут О-

32 Пут МИШАР - 

ОРАШАЦ (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

пре Мишарског 
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брда, до центра 

Орашца) 

Мрђеновац 

Основна школа 

„Јеврем Обреновић“, 

ИО Мрђеновац 

5 општински пут О-

28 Пут ОРИД - 

МРЂЕНОВАЦ 

(од Државног 

пута IБ реда 

бр.26. Београд-

Обреновац- 

Шабац-Лозница 

до центра 

Мрђеновца) 

Предворица 

Основна школа 

„Јеврем Обреновић“, 

ИО Предворица 

6 општински пут О-

26 Пут 

ПРЕДВОРИЦА - 

КУЈАВИЦА (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

кроз Предворицу, 

преко Гајића 

потеса до границе 

са територијом 

општине 

Владимирци) 

Корман 

Основна школа 

„Јеврем Обреновић“, 

ИО Корман 

11 општински пут О-

29 Пут П. 

ПРИЧИНОВИЋ  - 

КОРМАН (од 

Државног пута IIБ 

реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево, 

поред млекаре 

„Миловановић“ и 

школе   у М. 

Врањској, преко  

Државног пута IБ 

реда бр.21. Нови 

Сад-Шабац-

Ваљево, Жабара и 

Кормана до 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 



58 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница) 

 

Миокус 

Основна школа 

„Јеврем Обреновић“, 

ИО Миокус 

4 општински пут О-

31 Пут КРОЗ 

МИОКУС (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница 

код Марковића, 

поред школе у 

Миокусу, до 

границе са 

територијом  

општине 

Владимирци) 

  

Укупно 

ученика 88  

Табановић 

Основна школа „Вук 

Караџић“, ИО 

Табановић 

34 државни пут II Б 

реда бр.322. 

Глушци - 

Мачвански 

Причиновић - 

Шабац (веза са 

државним путем 

124) 

Шеварице 

Основна школа „Вук 

Караџић“, ИО 

Шеварице 

19 општински пут О-

1 Пут 

ДРЕНОВАЦ - М. 

ПРИЧИНОВИЋ 

(од Државног 

пута IIА реда 

бр.124. Сремска 

Митровица-

Дреновац-Шабац 

(улаз у Дреновац) 

преко Шеварица 

до Мачванског 

Причиновића, 

односно до 



59 

Државног пута IIБ 

реда бр.322. 

Глушци-

Мачвански 

Причиновић-

Шабац) 

Касарске 

Ливаде 

Основна школа „Вук 

Караџић“, ИО 

Касарске Ливаде 

74 општински пут О-

12 Пут ШАБАЦ - 

РАДОВАШНИЦ

А (од Шапца, 

преко Богосавца и 

Добрића, до 

манастира у 

Радовашници) 

  

Укупно 

ученика 127  

Бела Река 

Основна школа 

„Војвода Степа“, ИО 

Бела Река 

35 општински пут О-

9 Пут 

ДУВАНИШТЕ – 

РУМСКА 

(СКАКАЛА) (од 

Државног пута IБ 

реда бр.26. 

Београд-

Обреновац-

Шабац-Лозница, 

преко Липолиста, 

Беле Реке, 

Радовашнице, 

Десића и 

Милошевца до 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака 

Дуваниште 

Основна школа 

„Војвода Степа“,ИО 

Дуваниште 

16 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна граница 

са Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 
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Мали Зворник) 

Слепчевић 

Основна школа 

„Војвода Степа“,ИО 

Слепчевић 

65 државни пут I Б 

реда бр.26 

Београд - 

Обреновац - 

Шабац - Лозница 

- државна граница 

са Босном и 

Херцеговином 

(гранични прелаз 

Мали Зворник) 

  

Укупно 

ученика 116  

Петковица 

Основна школа 

„Краљ 

А.Карађоревић“ ИО 

Петковица 

24 општински пут О-

8 Пут ПРЊАВОР 

- БОГОСАВАЦ 

(од Државног 

пута IIБ реда 

бр.323 Прњавор-

Чокешина, преко 

Петковице и 

Липолиста, до 

Општинског пута 

О-12 Шабац – 

Радовашница) 

  

Укупно 

ученика 24  

Букор 

Основна школа 

„Доситеј 

Обрадовић“, ИО 

Букор 

15 општински пут О-

20 Пут РУМСКА 

- БУКОР (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, код 

Млађиног млина, 

преко Криваје и 

Букора до 

Општинског пута 

О-21 Д. 

Црниљево-Букор–

Г. Сипуља) 
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Горња Румска 

Основна школа 

„Доситеј 

Обрадовић“, ИО Г. 

Румска 

11 општински пут О-

19 Пут РУМСКА 

- МЕТЛИЋ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, код 

Угљаре, до 

Општинског пута 

О-22 Волујац-

Метлић) 

Доња Румска 

Основна школа 

„Доситеј 

Обрадовић“, ИО Д. 

Румска 

8 општински пут О-

137 ЦРВЕНО 

БРДО - Д. 

РУМСКА 

од Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, на 

Црвеном брду, 

поред школе у Д. 

Румској, до 

Општинског пута 

О-19  Румска–

Метлић 

 

Двориште 

Основна школа 

„Доситеј 

Обрадовић“, ИО 

Двориште 

6 општински пут О-

18 Пут БОЈИЋ - 

ДВОРИШТЕ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, преко 

Дворишта, до 

Општинског пута 

О-9 Дуваниште–

Румска (Скакала) 

Бојић  

Основна школа 

„Доситеј 

Обрадовић“, ИО 

Бојић 

18 општински пут О-

18 Пут БОЈИЋ - 

ДВОРИШТЕ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-
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Завлака, преко 

Дворишта, до 

Општинског пута 

О-9 Дуваниште–

Румска (Скакала) 

Синошевић 

Основна школа 

„Доситеј 

Обрадовић“, ИО 

Синошевић 

6 државни пут II А 

реда бр.323. 

Прњавор - 

Чокешина - 

Липове Воде - 

Волујац - 

Синошевић - 

Накучани - 

Матијевац - веза 

са државним 

путем 21  

Заблаће 

Основна школа 

„Доситеј 

Обрадовић“, ИО 

Заблаће 

22 државни пут II А 

реда бр.324. 

Шабац (веза са 

државним путем 

26) - Накучани - 

Градојевић 

Метлић 1 

Основна школа 

„Доситеј 

Обрадовић“, ИО 

Метлић 1 

5 општински пут О-

22 Пут ВОЛУЈАЦ 

- МЕТЛИЋ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, кроз 

Стевановића 

малу,  преко 

Трешњака, и даље 

према Стројици 

до Државног пута 

IIБ реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево) 

Метлић 2 

Основна школа 

„Доситеј 

Обрадовић“, ИО 

Метлић 2 

1 општински пут О-

22 Пут ВОЛУЈАЦ 

- МЕТЛИЋ (од 

Државног пута 

IIА реда бр.137. 

Шабац-Волујац-

Завлака, кроз 
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Стевановића 

малу,  преко 

Трешњака, и даље 

према Стројици 

до Државног пута 

IIБ реда бр.324. 

Шабац-Накучани-

Доње Црниљево) 

  

Укупно 

ученика 92  

 

 Укупно 

ученика  на 

територији 

града 

Шапца  

828 

 

 

 

 

У наредне две табелеприказан је укупан број становника који гравитира 

на територији града Шапца и број становника по насељеним местима на 

подручју које је обухваћено пакетом линија у градско – приградском превозу 

путника на територији града Шапца (укупан број становника по последњем 

попису, број становника до 65 година и број становника преко 65 година). 

 

 
Табела.: Укупан број становника на територији града Шапца 

Град Шабац Укупан број 

становника 

Лица млађа од 65 

година 

Лица старија од 

65 година  

Градско подручје 53919   

Остало 61965   

Укупно 115884 97539 18345 

 

* Извор података – Република Србија - Републички завод за статистику - 

StatisticalOfficeoftheRepublicofSerbia – Попис становништва, домаћинстава и 
станова у Републици Србији 2011. 

 

Табела.: Укупан број становника по насељеним местима 

  

Редни број Насељено место Број становника 

1. Бела Река 806 
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2. Богосавац 1117 

3. Бојић 342 

4. Букор 620 

5. Варна 1574 

6. Волујац 304 

7. Горња Врањска 1453 

8. Грушић 754 

9. Двориште 237 

10. Десић 253 

11. Добрић 1044 

12. Дреновац 2035 

13. Дуваниште 560 

14. Жабар 547 

15. Заблаће 564 

16. Змињак 1266 

17. Јевремовац 3408 

18. Јеленча 1717 

19. Корман  422 

20. Криваја 812 

21. Липолист 2221 

22. Мала Врањска 774 

23. Мајур 7031 

24. 
Мачвански 

Причиновић 
1576 
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25. Милошевац 76 

26. Метлић 934 

27. Миокус 357 

28. Мишар  2200 

29. Мрђеновац 556 

30. Маови 615 

31. Поцерски Метковић 727 

32. Накучани 548 

33. Орашац 410 

34. Орид 12 

35. Петковица 812 

36. Петловача 1366 

37. 
Поцерски 

Причиновић 
6465 

38. Предворица 413 

39. Прњавор 3931 

40. Радовашница 190 

41. Рибари 1833 

42. Румска 752 

43. Синошевић 755 

44. Слатина 215 

45. Слепчевић 1521 

46. Скрађани 412 

47. Табановић 1289 
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48. Церовац 442 

49. Цуљковић 595 

50. Шабац 53919 

51. Штитар 2037 

52. Шеварице 1065 

 

 

 

 

* Извор података – Република Србија - Републички завод за статистику -

StatisticalOfficeoftheRepublicofSerbia – Попис становништва, домаћинстава и 

станова у Републици Србији 2011. 

 

 

12. ПУТНИ ПРАВЦИ У ГРАДСКО-ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о категоризацији државних 

путева («Сл. гласник РС», бр.105/13, 119/13 и 93/2015), а којом се категоризују 

државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике 

Србије. 

Државни путеви I реда и бивши регионални путеви 

Назив пута Ознака пута 

                државни пут IБ реда-21 државни пут IБ реда-21               

Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - 

Коцељева - Ваљево - Косјерић - 

Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница 

државни пут IБ реда-26  државни пут IБ реда-21               

Београд - Обреновац - Шабац - 

Лозница - државна граница са Босном 

и Херцеговином (гранични прелаз 

Мали Зворник)  
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Државни путеви II реда и бивши регионални путеви 

Назив пута Ознака пута 

државни пут IIА реда 

број 124 државни пут IIА реда број 124           

Сремска Митровица - Дреновац - Шабац  

државни пут IIА реда 

број 135 државни пут IIА реда број 135    

Бадовинци - Прњавор 

државни пут IIА реда 

број 136 државни пут IIА реда број 136             

Мајур - Богатић - Петловача 

државни пут IIА реда 

број 137 
државни пут IIА реда број 137            

Шабац - Волујац - Завлака - Крупањ - 

Грачаница 

 

Назив пута Ознака пута 

државни пут IIБ реда 

број 322 
државни пут IIБ реда број 322            

Глушци - Мачвански Причиновић - 

Шабац (веза са државним путем 124)  

државни пут IIБ реда 

број 323 

државни пут IIБ реда број 323        

Прњавор - Чокешина - Липове Воде - 

Волујац - Синошевић - Накучани - 

Матијевац - веза са државним путем 21  

државни пут IIБ реда 

број 324 
државни пут IIБ реда број 324            

Шабац (веза са државним путем 26) - 

Накучани - Градојевић 
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Удаљеност насељених места до којих тренутно саобраћају линије 

градског и  приградског саобраћаја - Општински (локални) путеви и државни 

путеви I и II реда приказани су у следећој табели.: 

 

 

 

Назив – од места до места Укупно километара

Штитар-Сокина кафана-Орашац-Мишар дом 24.9

Богосавац улаз-Мишар дом 16.8

Богосавац улаз-Поцерски Причиновић 14.3

Јевремовац-Мишар дом 13.3

Јевремовац-Летњиковац-Ново гробље 12.1

Шабац-Дреновац 22.4

Шабац-Г.Врањска-Заблаће-Метлић 28

Шабац-Г.Врањска-Заблаће-Метлић-Раскршће 41

Шабац-Г.Врањска-Заблаће-Метлић-Волујац 37

Шабац-Добрић-Радовашница 25.1

Шабац-Церовац-М.Врањска-Жабар-Корман 15.8

Шабац-Дуваниште-Прњавор 32

Шабац-Скрађани-Змињак-Петковица 36

Шабац-Орид-Предворица-Миокус-Мрђеновац 23.5

Шабац-Липолист-Бела Река 32

Шабац-Скрађани-Змињак-Прњавор-Петковица 44

Шабац-Поцерски Метковић-Милошевац 25

Шабац-Маови-Варна 14

Шабац-Синошевић-Волујац-Букор 39

Шабац-Синошевић-Волујац-Горња Румска-Букор 46

Шабац-Двориште-Накучани 40
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13. ПРЕДЛОГ ЛИНИЈА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ СА ПРИКАЗАНИМ СТАЈАЛИШТИМА И 

ЊИХОВИМ МЕЂУСОБНИМ РАСТОЈАЊИМА 

13.1. Предлог линија у градском и приградском саобраћају са 

приказаним стајалиштима  
ГРАДСКЕ 

     

        Назив линије: Штитар-Сокина кафана-Мајур-Болница-Мишар дом 
  

        СТАНИЦА Стајалишта Км 

      Штитар излаз 0,0 

      ШТИТАР центар 1,3 

      Сокина кафана 4,3 

      МАЈУР центар 7,3 

      Болница 12,0 

      Мишар дом 19,0 

      

        Назив линије: Богосавац улаз-Православна црква-Болница-Поцерски Причиновић 
  

        СТАНИЦА Стајалишта Км 

      Богосавац улаз 0,0 

      Православна црква 8,9 

      Болница 9,5 

      П. ПРИЧИНОВИЋ 14,5 

      

        

        Назив линије: Јевремовац-Тркалиште-Православна црква-хотел Слобода-аутобуска станица-полигон-Ново гробље-

Летњиковац школа 

        СТАНИЦА Стајалишта Км 

Јевремовац бунар 0,0 

Тркалиште (Њокац) 5,6 

Православна црква 6,6 

Хотел "Слобода" 7,5 

А. станица 8,6 

Полигон 9,3 

Ново гробље 11,4 

Летњиковац школа 12,7 
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Назив линије: Капитол парк-МЗ Јевремова-Топлана-Болница-Православна црква-

хотел Слобода-Базен 

        СТАНИЦА Стајалишта Км 

      Капитол парк 0 
      МЗ Јевремова 2,1 
      Топлана 3,5 
      Болница 4,3 
      Православна црква 4,9 
      Хотел "Слобода" 5,8 
      Базен 7,4 
      

        Назив линије: Триангла-Тржница-Нова Робна кућа-Камичко гробље-

Водовод- Хируршки блок-АС Шабац-Ново гробље-Летњиковац школа 
 

    СТАНИЦА 

Стајалишта 
Км 

Џервин 0 

Тржница 2,2 

Нова Робна кућа 2,9 

Камичко гробље 3,4 

Водовод 4,2 

Хируршки блок 5,4 

А. станица 1 6,4 

Ново гробље 8,6 

Летњиковац школа 9,9 
 

        

 
Назив линије: Аутобуска станица – болница – Камичак – Весковини – 

Картонвал (Шећерана) 

     

 
 

    СТАНИЦА Стајалишта Км 

А. станица 0 

Болница 0,7 

Камичак 2,4 

Весковини 5,3 

Картонвал (Шећерана) 11,2 
 

       

        

        

        

        

        ПРИГРАДСКЕ 
  

        
Назив линије: Шабац-Дреновац 

    

         СТАНИЦА          Стајалишта Км 
      

АС ШАБАЦ 0,0 
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ТАБАНОВИЋ центар 10,7 
      М.ПРИЧИНОВИЋ центар 14,9 
      ШЕВАРИЦЕ центар 17,9 
      ДРЕНОВАЦ центар 21,9 
      Дреновац центар 2 22,4 
      

        Назив линије: Шабац-Дреновац – Картонвал- Шабац 
   

         СТАНИЦА          Стајалишта Км 

      АС ШАБАЦ 0,0 
      ДРЕНОВАЦ центар 21,9 
      Картонвал/Шећерана 26,9 
      АС ШАБАЦ 40,0 
      

        Назив линије: Шабац-Г. Врањска-Заблаће-Метлић 
   СТАНИЦА        Стајалишта KM 

      АС ШАБАЦ 0,0 
      Г.ВРАЊСКА центар 8,0 
      ЗАБЛАЋЕ центар 16,0 
      МЕТЛИЋ центар 28,0 
      

        Назив линије: Шабац-Г. Врањска-Заблаће-Метлић-Раскршће 
   

        СТАНИЦА   Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      Г .ВРАЊСКА центар 8,0 
      ЗАБЛАЋЕ центар 16,0 
      МЕТЛИЋ центар 28,0 
      Раскршће 41,0 
      

        Назив линије: Шабац-Г. Врањска-Заблаће-Метлић-Волујац 
 

        СТАНИЦА         Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      Г.ВРАЊСКА центар 8,0 
      ЗАБЛАЋЕ центар 16,0 
      МЕТЛИЋ центар 28,0 
      ВОЛУЈАЦ центар 37,0 
      

        Назив линије: Шабац-Г. Врањска-Заблаће 
  

        СТАНИЦА        Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      Г. ВРАЊСКА центар 8,0 
      ЗАБЛАЋЕ центар 16,0 
      

        Назив линије: Шабац-Добрић-Радовашница 
   

        СТАНИЦА     Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      БОГОСАВАЦ центар 12,5 
      ДОБРИЋ центар 15,1 
      ЦУЉКОВИЋ центар 20,4 
      РАДОВАШНИЦА село 25,1 
      

        Назив линије: Шабац-Церовац- М.Врањска-Жабар-Корман 
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СТАНИЦА     Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0 
      ЦЕРОВАЦ 7,6 
      М. ВРАЊСКА 10,2 
      ЖАБАР 14,8 
      КОРМАН 15,8 
      

        Назив линије: Шабац- Дуваниште-Прњавор 
   

        СТАНИЦА     Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      ДУВАНИШТЕ центар 19,0 
      ПРЊАВОР центар 32,0 
      

        Назив линије: Шабац- Скрађани-Змињак-Петковица 
   

        СТАНИЦА          Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      СКРАЂАНИ центар 22,0 
      ЗМИЊАК центар 23,0 
      ПЕТКОВИЦА 36,0 
      

        Назив линије: Шабац- Орашац-Корман-Орид-Предворица-Миокус-Мрђеновац 

        СТАНИЦА Стајалишта   
      АС ШАБАЦ 0,0 
      ОРАШАЦ 8,0 
      КОРМАН центар 13,7 
      ОРИД 19,8 
      ПРЕДВОРИЦА 22,9 
      МИОКУС 26,0 
      МРЂЕНОВАЦ цент. 30 
      МРЂЕНОВАЦ 31 
      

        

        Назив линије: Шабац- Липолист-Бела Река 
 

        СТАНИЦА     Стајалишта Км 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      ЛИПОЛИСТ центар 23,8 
      БЕЛА РЕКА центар 31,0 
      Бела Река Лончара 32,0 
      

        Назив линије: Шабац- Скрађани-Змињак-Прњавор-Петковица 
  

        СТАНИЦА          Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      СКРАЂАНИ центар 22,0 
      ЗМИЊАК центар 23,0 
      ПРЊАВОР центар 34,0 
      ПЕТКОВИЦА 44,0 
      

        Назив линије: Прњавор Шести реон 
   

        аутобуска стајалишта км 
      ПРЊАВОР школа 0 
      Шести реон - Ноћни рај  9,7 
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ПРЊАВОР школа 14,8 
      

        

        Назив линије: Шабац-Поцерски Метковић-Милошевац 
   

        СТАНИЦА     Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      П. МЕТКОВИЋ центар 14,0 
      МИЛОШЕВАЦ центар 25,0 
      

        Назив линије: Шабац-Маови-Варна-Добрић-Богосавац-Липолист 
  

        СТАНИЦА Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      МАОВИ центар 11,0 
      ВАРНА 14.0 
      ДОБРИЋ центар 17 
      БОГОСАВАЦ центар 19,3 
      ЛИПОЛИСТ центар 30 
      

        Назив линије: Шабац- Синошевић-Волујац-Букор 
    

        СТАНИЦА             Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      СИНОШЕВИЋ центар 21,0 
      ВОЛУЈАЦ центар 22,0 
      БУКОР гробље 39,0 
      

        

        Назив линије: Шабац- Синошевић-Волујац-Горња Румска – Букор 
  

        СТАНИЦА               Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      СИНОШЕВИЋ центар 21,0 
      ВОЛУЈАЦ центар 22,0 
      Гoрња Румска 30,0 
      БУКОР гробље 46,0 
      

        Назив линије: Шабац-Двориште-Волујац-Накучани 
   

        СТАНИЦА  Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      ДВОРИШТЕ окр. 25,0 
      ВОЛУЈАЦ центар 35,0 
      НАКУЧАНИ цент. 40,0 
      

        Назив линије: Шабац-Накучани-Волујац-Г. Румска-Букор 
   

        СТАНИЦА  Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      НАКУЧАНИ цент. 27,0 
      ВОЛУЈАЦ центар 32,0 
      Гoрња Румска 40,0 
      БУКОР гробље 56,0 
      

        Назив линије: Синошевић-Волујац 
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СТАНИЦА             Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      СИНОШЕВИЋ центар 21,0 
      ВОЛУЈАЦ центар 22,0 
      

        Назив линије: Шабац-Синошевић-Накучани-Волујац-Букор 
   

        СТАНИЦА  Стајалишта KM 
      АС ШАБАЦ 0,0 
      СИНОШЕВИЋ центар 21,0 
      НАКУЧАНИ цент. 27,0 
      ВОЛУЈАЦ центар 32,0 
      БУКОР гробље 49,0 
      

         

14. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 

На основу концепта јавно-приватног партнерства за пружање услуге 

јавног линијског превоза путника на територији града Шапца, који је садржан о 

овом концесионом акту, по моделу јавно-приватног партнерства са елементима 

концесије, без обавеза плаћања концесионе надокнаде од стране јавног и 

приватног партнера, утврђују се следећа права и обавезе јавног и приватног 

партнера: 

1. Обавезе приватног партнера су: 

• да обезбеди континуирано обављање превоза путника у јавном 

линијском превозу, 

• да организује свој рад и пословање тако да обезбеди квалитет превоза 

који захтевају услови утврђени конкурсном документацијом и овим 

концесионим актом, 

• да послове превоза обавља у складу са одредбама закона који уређује 

превоз путника у друмском саобраћају, закона који уређује обављање 

комуналнеделатности,у складу са градском одлуком која регулише 

превоз путника у градском и приградском саобраћају и другим 

прописима који утврђују ову област, 

• да обезбеди поуздану, тачну и редовну услугу на линијама према 

планираном обиму и регистрованим и овереним редовима вожње по 

линијама, 

• да у случају поремећаја у вршењу превоза или прекида превоза услед 

разлога које превозник није могао да предвиди или спречи, предузме 

мере на отклањању узрока поремећаја или прекида и о томе одмах 

обавести надлежни орган за послове саобраћаја Градске управе града 

Шапца, 

• да доставља недељне и месечне извештаје о оствареним обртима 

(полуобртима) и поласцима, 

• да настоји обезбеђивању развоја и унапређењу обављања поверене 

делатности. 
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2. Права и обавезе јавног партнера су: 

• обезбеди приватном партнеру неометано обављање повереног 

превоза и коришћење утврђених стајалишта, 

• предузме мере на спречавању обављања превоза другим 

превозницима којима није поверено обављање линијског превоза 

путника на територији града Шапца, 

• пружи помоћ приватном партнеру око добијања евентуалних 

потребних дозвола и одобрења, 

• предузима мере на отклањању ванредних околности које могу да 

утичу на несметану реализацију превоза, 

• одреди трасе, број полазака и режим рада у редовним и ванредним 

околностима, 

• одређује корекције редова вожње на линији у зависности од промене 

броја путника (и услаглашава их са превозником), 

• врши контролу и надзор над обављањем повереног превоза. 

 

Јавним уговором ће се детаљније уредити међусобна права и обавезе 

јавног и приватног партнера.  
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15. ЈАВНИ УГОВОР 

У складу са Концесионим актом, конкурсном документацијом и 

одредбама закона и других прописа који уређују ову материју, након избора 

приватног партнера у поступку јавне набавке, уз примену одредаба Закона о 

јавном приватном партнерству које се обавезно примењују у поступку избора 

приватног партнера, са приватним партнером ће се закључити јавни уговор. 

Чланом 46. Закона о јавно-приватном партнерству је одређена садржина 

јавног уговора.  

Јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавни 

партнер сматра корисним за испуњавање задатка приватног партнера и за однос 

приватног партнера са другим учесницима који играју значајну улогу у 

реализацији ЈПП са или без елемената концесије. 

Приликом одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавни партнер 

уређује следећа питања: 

1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да 

обезбеди приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су 

наведени у јавном позиву; 

2) расподела ризика између јавног и приватног партнера; 

3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и 

радова у интересу јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и 

последице неиспуњења ових захтева у погледу квалитета, под условом да не 

представљају повећање или смањење накнаде приватном партнеру из тачке 9) 

овог става; 

4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје; 

5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном 

партнеру за добијање дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП или 

концесије; 

6) захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, оснивања, минималног 

капитала и минималних других средстава или људских ресурса, структуре 

акционара, организационе структуре и пословних просторија као и пословних 

активности ДПН; 

7) власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, 

обавезе уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и евентуално 

потребних службености; 

8) висина и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има; 

9) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или 

накнада за обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, 

периодично усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, евентуалне 

исплате које јавни партнер треба да изврши приватном партнеру; 

10) механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) 

приватном партнеру у случају лошијег квалитета његових услуга/објеката; 

11) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање 

пројеката, планова изградње и спецификација, као и поступци за тестирање и 

коначну инспекцију, одобрење и пријем инфраструктурног објекта као и 

извршених услуга, ако је потребно; 

12) поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако 

их једнострано утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном 
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продужењу рокова и/или повећању накнаде (укључујући трошкове 

финансирања); 

13) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди 

измену објеката или услуга у току трајања уговора да би се удовољило 

измењеној стварној тражњи за услугом, њеном континуитету и њеном пружању 

под суштински истим условима свим корисницима, као и последице тога на 

накнаду (и трошкове финансирања) за приватног партнера; 

14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица 

која имају право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена; 

15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри 

закључење најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним 

друштвима приватног партнера или са другим повезаним лицима или других 

уговора којима се поверава обављање одређених послова од стране приватног 

партнера трећим лицима, ако је такво поверавање предвиђено предлогом 

пројекта ЈПП, односно концесионим актом; 

16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер 

(укључујући јемства јавног партнера финансијерима) или други начин 

обезбеђења плаћања; 

17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер; 

18) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не 

изврши своје уговорне обавезе; 

19) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од 

одговорности за неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед 

околности реално ван њене контроле (виша сила, промена закона и сл.); 

20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након 

његовог истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном 

партнеру), поступак продужења уговореног рока укључујући његове последице 

на финансирање пројекта; 

21) компензација и пребијање потраживања; 

22) последице штетне промене прописа; 

23) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан 

износ који се мора исплатити јавном или приватном партнеру, начин исплате 

накнаде и средства из којих ће бити исплаћена накнада), уговорне казне и 

одговарајуће одредбе предвиђене у тачки 19) овог става; 

24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна; 

25) сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући 

и оне намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и 

ефекте тих уговора на јавни уговор. То нарочито обухвата посебне одредбе 

којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор са финансијерима 

приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног уговора на лице које 

наведу финансијери у одређеним околностима; 

26) меродавно право и механизам за решавање спорова; 

27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може 

(привремено или на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију 

приватног партнера како би се обезбедило делотворно и непрекидно вршење 

услуге и/или објеката који су предмет уговора у случају озбиљних пропуста 

приватног партнера у извршавању његових обавеза; 

27а) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да 

у циљу заштите јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну 
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безбедност или угрожавање животне средине и здравља људи или повреде 

обавеза приватног партнера/концесионара из јавног уговора, у потпуности или 

делимично прекине извршење уговора или преузме извршење одговарајућих 

обавеза приватног партнера/концесионара (степ-ин ригхт), уз дефинисање 

последица коришћења тог права; 

28) опорезивање и фискална питања - ако постоје. 

Ако јавни уговор, независно које јавно тело га закључује, садржи одредбе 

које на било који начин доводе до одговорности Републике Србије или имају 

директног утицаја на буџет Републике Србије, неопходно је прибавити 

сагласност Владе. 

У случају неприбављања сагласности из става 3. овог члана, такве одредбе 

су ништаве по сили закона. 

На питања која се односе на јавни уговор, а која нису посебно уређена 

овим законом, примењују се прописи Републике Србије. 

У складу са Концесионим актом, конкурсном документацијом и 

одредбама закона и других прописа који уређују ову материју, након избора 

приватног партнера у поступку јавне набавке, уз примену одредаба Закона о 

јавном приватном партнерству које се обавезно примењују у поступку избора 

приватног партнера, са приватним партнером ће се закључити јавни уговор. 

 

Јавним уговором ће се, у складу са чланом 46. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама, који прописује садржину истог, детаљно уредити 

права и обавезе јавног и приватног партнера а нарочито ће се: 

• дефинисати линије превоза у градском и приградском превозу на 

територији града Шапца које су предмет концесије, 

• утврдити расподелa ризика између јавног и приватног партнера полазећи 

од дефинисања ризика и њихове расподеле из овог концесионог акта, 

• одредити потребан квалитет и стандарди услуге превоза у складу са овим 

концесионим актом и конкурсном документацијом, 

• дефинисати врсте и начин пружања евентуалне помоћи приватном 

партнеру, око добијања потребних дозвола, сагласности и сл. 

• уредити начин и поступак одобравања пројеката приватног партнера на 

унапређењу и развоју поверене комуналне делатности, 

• уредити могућност и начин измене јавног уговора, 

• уредити разлози за раскид уговора и начин решавања спорова, као и 

поступање у погледу обезбеђивања превоза у случају превременог 

раскида уговора или престанка његовог важења, 

• уредити права јавног партнера у циљу заштите јавног интереса и 

околности које ограничавају или искључују одговорност уговорних 

страна, на начин који није у супротности са овим концесионим актом, 

• уредити поступање у ванредним околностима. 

 

Нa зaхтeв jaвнoг, oднoснo привaтнoг пaртнeрa или бaнкe, oднoснo другe 

финaнсиjскe институциje jaвни угoвoр сe мoжe измeнити. 

Измeнe нe мoгу дa oбухвaтe слeдeћe oдрeдбe: 

1. прeдмeт угoвoрa; 
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2. рoк нa кojи je угoвoр зaкључeн; 

3. кoд jaвних угoвoрa o кoнцeсиjи, пoнуђeнa кoнцeсиoнa нaкнaдa. 

Нa пoступaк измeнe jaвнoг угoвoрa, примeњуjу сe oдрeдбe ЗЈППК кojимa сe 

урeђуje зaкључeњe угoвoрa. 

У случajу прoмeнe прoписa нaкoн зaкључeњa jaвнoг угoвoрa кojи пoгoршaвajу 

пoлoжaj привaтнoг или jaвнoг пaртнeрa, угoвoр сe мoжe измeнити бeз 

oгрaничeњa из члaнa 50. ЗЈППК, a у oбиму кojи je нeoпхoдaн дa сe привaтни, 

oднoснo jaвни пaртнeр дoвeдe у пoлoжaj у кoмe je биo у мoмeнту зaкључeњa 

jaвнoг угoвoрa, с тим дa рoк трajaњa jaвнoг угoвoрa ни у кoм случajу нe мoжe 

бити дужи oд рoкa oдрeђeнoг члaнoм 18. стaв 2. ЗЈППК, који регулише да рoк на 

који се закључује јавни уговор нe мoжe бити крaћи oд пeт гoдинa ни дужи oд 50 

гoдинa, уз мoгућнoст дa сe нaкoн истeкa угoвoрeнoг пeриoдa зaкључи нoви 

угoвoр уз избoр привaтнoг пaртнeрa нa нaчин и у пoступку прoписaнoм ЗЈППК. 

 

 

16. ДИНАМИКА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА 

Полазећи од законом утврђених поступака реализовања јавно-приватног 

партнерства и потребе да се у што краћем року, с обзиром на тренутно стање у 

обављању превоза, обезбеди обављање јавног линијског превоза путника на 

територији града Шапца у складу са законом и на начин како предвиђа овај 

концесиони акт, планирамо следећу динамику развоја пројекта јавног-приватног 

партнерства: 

• Позитивно мишљење Комисије за ЈПП – рок јануар 2019. године 

• Усвајање Концесионог акта од стране Скупштине града Шапца – рок март 

2019. године 

• Израда конкурсне документације – рок април 2019. године 

• Објављивање јавног позива – рок мај 2019. године 

• Спровођење поступка јавне набавке – мај 2019. године 

• Доношење одлуке о избору најповољније понуде – рок јул 2019. године 

• Добијање сагласности на коначан нацрт јавног уговора од стране 

Скупштине града – рок август 2019. године 

• Закључење јавног уговора – рок септембар 2019. године



 

 


