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  На основу члана 57. и 64. став 6. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају (»Службени гласник РС« број 68/15, 41/18, 44/18 - др. закон, 83/18, 31/19 и 

9/20), члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 54. став 1. тачка 7) и 39) Статута града 

Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/19), 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној  ________________ 

2020.године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА  
 

Члан 1. 

 

 Члан 4. Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу 

путника („Службени лист града Чачка“ број 17/17) мења се и гласи: 

 

                                                                  „Члан 4. 

 

                        Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају на 

територији града Чачка може обављати привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник који испуњава прописане услове за обављање наведене делатности и коме 

је град Чачак поверио обављање ове делатности. 

 Град Чачак поверава обављање јавног линијског превоза путника у 

градском и приградском саобраћају на територији града Чачка у поступку реализације 

пројекта јавно - приватног партнерства, у складу са одредбама закона којима се 

уређује јавно - приватно партнерство и концесије, на начин и у поступку прописаним 

овим законом. 

                        Поступак поверавања обављање јавног линијског превоза путника у 

градском и приградском саобраћају на територији града Чачка покреће се на предлог 

Градоначелника града Чачка, решењем Градског већа града Чачка, као јавног тела, у 

складу са одредбама закона којима се уређује јавно - приватно партнерство и 

концесије.                                                                      

                       Градско веће објављује јавни позив за доделу јавног уговора о јавно - 

приватном партнерству.  

                      Скупштина града Чачка доноси одлуку о избору најповољније понуде и 

даје сагласност на коначни јавни уговор.  

                      Градоначелник града Чачка, у име и за рачун града Чачка, закључује јавни 

уговор са одабраним понуђачем.“ 
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         Члан 2. 

 

                      Члан 27. став 1. мења се и гласи: 

             „Превозник финансира обављање јавног линијског превоза путника 

приходима од продаје услуга превоза и из буџета града Чачка.“ 

 

                                                                    Члан 3. 

 

 Градско веће може, на предлог Градоначелника града Чачка,  одлучити 

да се закључи анекс уговора о поверавању обављања јавног линијског превоза путника 

у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка, закљученог 

27.05.2016.г. између града Чачка и АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК, којим ће се 

продужити рок на који је уговор заључен,  до реализације пројекта јавно - приватног 

партнерства, а најдуже за годину дана, са истим или делимично измењеним осталим 

одредбама уговора. 

                          На основу одлуке Градског већа, Градоначелник града Чачка закључује 

анекс наведеног уговора.                                  

 

   Члан 4. 

                             

               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  

»Службеном листу града Чачка«, осим члана  2. који ступа на снагу 01.06.2021.године. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број:_______________________ 

     ___________________________ 

 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

       Игор Трифуновић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

             Правни основ за доношење Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

јавном линијском градском и приградском превозу путника су члан 4. став 3. и 13. став 

1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 

95/18) којимa је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе уређује у 

складу са законом начин и услове обављања комуналних делатности, права и обавезе 

корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења 

контроле коришћења и наплате комуналне услуге, начин вршења надзора над 

обављањем комуналних делатности и друго. Чланом 2. став 3. тачка 5) Закона о 

комуналним делатностима прописано је да је градски и приградски превоз  путника 

комунална делатност, а чланом 3. став 1. тачка 5) истог закона прописано је које 

послове обухвата градски и приградски превоз путника. Чланом 57. и члан 64 став 6. 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају (»Службени гласник РС« број 68/15, 

41/18, 44/18 - др. закон, 83/18 31/19 и 9/20) прописано је да јединица локалне 

самоуправе уређује и обезбеђује организацију и начин обављања јавног превоза 

путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе, односно да 

јединица локалне самоуправе уређује начин регистрације и овере реда вожње за 

градски и приградски превоз. 

             Град Чачак је уговором од 27.05.2016.г. поверио обављање јавног 

линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају АУТОПРЕВОЗ 

Д.О.О. ЧАЧАК на рок од 5 година, односно до 31.05.2021.године. 

                       Чланом 9. став 7. Закона о комуналним делатностима  прописано је 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 корисника комуналних 

услуга, примењују одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и 

концесије. 

      Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 15/16 и 104/16) прописан је поступак поверавања обављања 

комуналних делатности приватном партнеру, који, због своје сложености, траје око 

годину дана или више. 

 Одлуком о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и 

приградском превозу путника прописује се да се поверавање обављање јавног 

линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града 

Чачка реализује кроз пројекат јавно - приватног партнерства, у складу са одредбама 

закона којима се уређује јавно - приватно партнерство и концесије, на начин и у 

поступку прописаним овим законом. Одлуком су одређене надлежности органа града 

Чачка у овом поступку.                           

                       Такође, чланом 2. Одлуке прописано је да превозник финансира 

обављање јавног линијског превоза путника приходима од продаје услуга превоза и из 

буџета града Чачка, уместо само из прихода од продаје услуга превоза, као до сада, 

због промене начина поверавања обављања ове комуналне делатности.  
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Ilope4 HaBeAeHor, O4lyrou je oenarrheno fpa4cro eehe rpaAa rla.rxa Aa
o4nyuyje o 3aKJbfrerby aHeKca yroBopa o rroBepaB a*y olawr,arra januor :rzurajcxor
rlpeBo3a rIyrHI4Ka y rpaAcKoM LI nprrrpa4cKoM cao6pahajy Ha repr4ropktJ4 tpa1a r{aur<a,
3axrryqeHor 27.05.2016.r. u:rraely rpaAa ga.rxa N AYTOIIPEBO3 A.O.O- tIAqAK, r<ojuu
he ce npoAyltr4"rkr poK Ha xoju je yroBop 3aJbyrreH, Ao 3aKJbyqerra jannor yroBopa o jaeHo -
IrpI4BarHoM naprHepcrBy, a uaj4yNe 3a roAI,IHy Aa:rra, ca aorr4M r4nu leilvvrr,rqHo rr3MerleHlrM
ocraJIpIM o4pe46arua yroBopa. Ono osramherre fpa4cxor seha HeorrxoAHo je y cryualy ga
Ao I'IcreKa poKa Ha roju je 3aKJbyqeH uocrojehra yroBop ne 6y4e cnpoBeAeH nocryraK
rloBepaBaIsa o6aeJbarre jaeuor rulnrzjcror [peBo3a [yrHHKa y rpaAcKoM a rpulpaAcKoM
cao6pahajy Ha repllroplajra rpa4a rla.rKa y rrocrynxy peankaaLlnje janno - rrpr4BarHor
raprHepcrBa, a cBe y IIkuEy Aa He 6y4e npexr4qa y Bpllrelby jaeuor nanzjcxor npeBo3a
rryTHVKa.

r{lanou 9. crae 3. 3arona o KoMyHanHrzM re.rrarHocrr.rMa nponucana je u
vroryhuocr Aa lpaA r{a'rax He I43BpIxI4 noBepaBarba o6asJbarbe jannor rznttjcror [peBo3a
rry/rHl4Ka y rpaAcKoM I4 lrpl'rrpaAcxou cao6pahajy Ha repvropuju rpaga r{a.{xa Ha HaBeAeHr4
HaqLIH, eeh Aa ocnyje janHo upe4ysehe roje 6z oBy AenarHocr o6asJbaJro. OcuoeHrz Karrr4TaJr
3a ocHrlBalbe onor januor rlpeAy3eha vropao 6w lao6es6e4z rpa4 r{avax, c rt4M lrro 6z rpagr{auax, nopeA o6es6elema ocHoBHor KafiLrraJra, Mopao 4a jaeuoru npe4ysehy u:raha
cy6neuqvtje sa penta6a:rno o6anrsarbe AenarHocrlr, y Bucvrutr cruvnoj nuo , rrpr4BarHoM
rapruepy. 36or seruKl4x ynararba y KailLrran raKBor jaeuor upe4yseha (ua6anxa uajuarre
30 ayto6yca, rIapKI'IpaJII,IIrrra, cepBl,rcHe paAaoHr4rle, 3arrorrrJbaBarbe Bo3arra kr Apyror
uorpe6nor oco6ra), Kao H o6anese cy6eenqzouLrca*,a rleHe rrpeBo3a, 3arJ6f{euo je ga 6w
o6aer,aILe HaBeAeHe KoMyHanHe AeJlarHocrr4 Ha oBaKaB Haqr4H 6rro r"purlr4oHiurqo.

fpa4cxa yrpaBa za yp6amu3aM rpaAa r{aqxa o6jauurra je uoveraK paAa Ha
laspa4u O4nyre Ltpa/lP,:a reKcr O4nyre Ha r.rHrepHer crpaHr{rlkrtpatagaqxa 30.10.2020.r,
ca fIo3I4BoM 3aIlHTepecoBaHr.IM rpatlauuwa Aa npI4MeA6e, upe4lore 14 cytecraje na onaj
TeKcr Mory AocraBprrkr y poKy o4 8 4alra. Y HaneAeuoM poKy, je4au rpalanzuje 4ocranuo
npeAnore xoju ce HI4cy oAHoctrlrkr:rra rpeAMer O4lyxe, neh Ha o6ane:y janue AocrynHocrr.r
o4peleunx [oAaraKa y Be3rr o6an:rarra jaenor [peBo3a rryrHr4Ka, rrrro Moxe 6u7;u og
zuauaja [prnI'IKoM rr3paAe jannor yroBopa ca 6ygyhuM npr4BarH]rM rraprHeporvr. 3aro he o
oBI4M npr4Meg6aua u [peAno3uwa rpatlauvrta 6uru o6aneurren crpyrrgr4 rrrvr o6pa:oBaH y
cKnaAy ca 3axouovr o januo-npaBarHoM raprHepcrBy H Kourlecujawa, roju he nipa\uvaru
Hane4euNjaBHh yroBop.

Y r{avrcy, 12.11.2020.r.

EJIHIIK YIIPABE

h, 4ug,r.rpa!.rux.
i, {tE
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Преглед чланова Одлуке који се мењају: 

 
                                                                    Члан 4. 

 

                        Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају на 

територији града Чачка може обављати привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник које има важећу лиценцу за обављање домаћег линијског превоза путника 

издату од стране надлежног органа, решење надлежног министарства којим је 

утврђено да испуњава услове за обављање комуналне делатности и коме је град Чачак 

поверио обављање ове делатности. 

            Поверавање обављања делатности врши се на основу одлуке Скупштине 

града Чачка и уговора о поверавању закљученог са градом Чачком. Уговор о 

поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника у име града Чачка 

потписује градоначелник града Чачка. На поступак поверавања обављања делатности 

примењују се одредбе закона којим се уређује обављање комуналних делатности.  

                      Уговор о поверавању обављања јавног линијског превоза путника, поред 

елемената прописаних законом, садржи: линије које се поверавају, минимални број 

полазака по линији и услове под којима се поверавају, временски период на који се 

врши поверавање, начин образовања, обрачуна и наплате накнаде за обављање јавног 

линијског превоза, рок отпочињања линијског превоза, међусобна права и обавезе 

уговорних страна, начин обавештавања надлежних органа града о реализацији 

уговорних обавеза, начин решавања спорова између уговорних страна, услове раскида 

уговора пре времена на који је закључен, права и обавезе који из тога проистичу, 

минимум процеса рада за време штрајка.                        

                         Превозник је дужан да Градском већу града Чачка једном годишње, до 

31.јануара за претходну годину,  доставља извештај о реализацији уговорених обавеза. 

 

 Члан 4. 

 

                         Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају на 

територији града Чачка може обављати привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник који испуњава прописане услове за обављање наведене делатности и коме 

је град Чачак поверио обављање ове делатности. 

  Град Чачак поверава обављање јавног линијског превоза путника у 

градском и приградском саобраћају на територији града Чачка у поступку реализације 

пројекта јавно - приватног партнерства, у складу са одредбама закона којима се 

уређује јавно - приватно партнерство и концесије, на начин и у поступку прописаним 

овим законом. 

                         Поступак поверавања обављање јавног линијског превоза путника у 

градском и приградском саобраћају на територији града Чачка покреће се на предлог 

Градоначелника града Чачка, решењем Градског већа града Чачка, као јавног тела, у 

складу са одредбама закона којима се уређује јавно - приватно партнерство и 

концесије.                                                                      

                        Градско веће објављује јавни позив за доделу јавног уговора о јавно - 

приватном партнерству.  
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                       Скупштина града Чачка доноси одлуку о избору најповољније понуде и 

даје сагласност на коначни јавни уговор.                   

                        Градоначелник града Чачка, у име и за рачун града Чачка, закључује 

јавни уговор са одабраним понуђачем. 

                 

                                                                  Члан 27. 

 

 Превозник финансира обављање јавног линијског превоза путника 

приходом од продаје услуга превоза. 

 Превозник финансира обављање јавног линијског превоза путника 

приходима од продаје услуга превоза и из буџета града Чачка. 
                       Превозник утврђује цену услуге превоза, односно цену возне и 

претплатне карте, уз сагласност Скупштине града Чачка, на основу начела и елемената 

за одређивање цена комуналних услуга и у поступку и на начин прописан законом 

којим се уређују комуналне делатности.   

                       Град Чачак може својим прописом одредити категорије лица која не 

плаћају накнаду за превоз или плаћају накнаду за превоз са попустом, као и услове, 

начин и поступак за остваривање ових права.  

                      У случају прописаном ставом 3. овог члана одлуке, град Чачак је дужан 

да превознику накнади трошкове повлашћеног превоза одређеног прописима града  

Чачка. Средства намењена за исплату накнаде трошкова повлашћеног превоза 

одређују се сваке године у буџету града Чачка. Начин и услови исплате трошкова 

повлашћеног превоза уређују се уговором закљученим између града Чачка и 

превозника.   

  

 

                       

 

   

    
 


