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Сажетак 

У докторској дисертацији се разматрају теоријска и практична питања аутсорсинга и 

јавно-приватног партнерства као инструмената за увођење тржишне економије у 

пословање великих јавних пословних система на бази екстернализације пословних 

процеса и делатности. Феномен аутсорсинга се посматра као једнократни пословни 

подухват усмерен на снижавање трошкова пословања или као развијен организациони 

процес којим се велики пословни системи ослобађају неефикасних сегмената и 

фокусирају на core делатности у циљу  постизања већег степена ефикасности у 

пословању, флексибилности и дугорочно одрживе конкурентности на тржишту. Јавно-

приватно партнерство се приказује као сложен пројектни облик пословања, којим се на 

дуги рок привлаче екстерни извори финансирања из приватног сектора у циљу развоја 

јавне инфраструктуре у условима оштрих ограничења и недовољних буџетских извора 

финансирања у односу на експоненцијални раст јавних потреба. У докторском раду се 

приказују финансијски аспекти јавно-приватног партнерства као концепта и као 

пословне праксе. У том циљу даје се систематичан преглед актуелних истраживања у 

области јавно-приватног партнерства и наглашава се њихова усмереност на емпиријску 

анализу добре праксе, посебно у областима управљања ризицима, финансијама и 

кључним факторима успеха. У теоријском погледу докторска дисертација је усмерена 

на приказивање суштине финансирања пројеката јавно-приватног партнерства и 

испитивање улоге, потенцијала и могућих ефеката ових пројеката у обезбеђивању 

екстерних финансијских средстава из приватног сектора, као замене за буџетска и 

кредитна средства државе. Доказује се финансијска и економска оправданост примене 

модела јавно-приватног партнерства у финансирању пројеката јавне инфраструктуре. 

Истражује се утицај који на успех пројекта може да има приватно финансирање и  

подела пројектних ризика по принципу најбољег управљања уз најниже трошкове. 

Приказује се значај који има оптимизација структуре извора финансирања и 

управљања  ризицима за одржавање дужничког капацитета јавног пројекта у дугом 

временском периоду. Указује се на многе предности пројектног финансирања у односу 

на традиционални модел финансирања. Примена пројектног финансирања, чији су 

извори обезбеђени будућим новчаним токовима пројекта, мора да буде заснована на 

строгој уговорној подели одговорности и ризика међу актерима,  експертској 

динамичкој анализи финансијске и економске одрживости пројекта у дугом периоду 

експлоатације и на професионалном менаџменту пројектног друштва. У практичном 

погледу показује се да актуелно реструктурирање европских железница карактеришу 

процеси екстернализације многих логистичких делатности. У овим процесима јавно-

приватно партнерство може да буде значајан модел финансирања пројеката 

модернизације ових делатности. Примена модела јавно-приватног партнерства у 

реализацији пројеката у пословним системима железнице може реално допринети 

премошћавању све већег јаза између стварних потреба у модернизацији железничке 

инфраструктуре и унапређењу укупног пословања железнице и расположивих 

финансијских ресурса (државних, кредитних и сопствених). На овај начин железничка 

јавна предузећа могу да дођу до нових извора финансирања за многе пројекте који су 

трпели  вишегодишња одлагања због недостатка финансијских средстава. Кроз 

реализацију пројеката јавно-приватног партнерства јавна предузећа железнице 

упознавају пословну праксу у којој је могуће да се приходима од пружања јавних 

услуга покрију трошкови пословања и подигне квалитет јавне услуге без додатних 

издвајања из буџета. Увођење модела јавно-приватног партнерства могло би да се 

тумачи као револуционарни напредак у перцепцији управљања јавним предузећима 

железнице. Са становишта државе, јавно-приватно партнерство може бити значајан 
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фактор смањења великих буџетских издвајања за железнице. Закључује се да постоји 

огромна потреба да се подигне ниво образовања и упућености стратешког и 

оперативног менаџмента железничких јавних предузећа и ресорних државних органа у 

концепт и потенцијале јавно-приватног партнерства. 

Кључне речи: аутсорсинг, јавно-приватно партнерство, пројектно финансирање, 

екстерни извори финансирања, подела пројектних ризика, пословни системи 

железнице. 

Summary 

The dissertation examines theoretical and practical issues regarding outsourcing and public-

private partnerships as the instruments that introduce market economy in the business of 

large, public systems on the basis of externalization of business processes and activities. The 

concept of outsourcing is examined as a singular business undertaking focused on decrease of 

business expenses or as a refined organizational process used by large business systems as a 

way of eliminating non-efficient segments and focusing on the core activities, all with the 

goal of increasing the levels of business efficiency, flexibility and long-term, sustainable 

competitivity on the market. Public-private partnership is presented as a complex project 

form of enterprise, which is used in the long-term to attract external sources of finances from 

the private sector as a way of developing public infrastructure in the conditions of steep 

limitations and insufficient budgeted financial sources opposed to the exponential growth of 

public needs. The doctorate examines financial aspects of public-private partnership as a    

concept and as a business practice. The paper presents a systematic overview of current 

research in the area of public-private partnership and emphasizes the focus on empirical 

analysis of good practices, especially in the fields of risk management, finances and key 

success factors. From the theoretical angle, the dissertation focuses on the overview of 

financing of public-private partnership projects and the examination of the role, potential, and 

possible effects of these projects in securing of financial resources from the private sector, as 

the replacement of budgeted and credited state resources. The paper also provides proof of 

financial and economic feasibility of public-private partnership usage as the way of financing 

of public infrastructure projects. Additionally, the impact of private financing and risk 

delegation on project success is also examined, especially from the angle of optimal 

management with lowest possible costs. The doctorate also emphasizes the importance of 

optimization of financial source structure and risk management in regards to the maintenance 

of debt capacity of public project in the long term. The advantages of project financing in 

comparison to the traditional model of financing are also made clear in the paper. The project 

financing application, sourced by the future money flow of the project, has to be based on a 

strict contractual responsibility and risk delegation between the parties, along with an expert 

and dynamic analysis of financial and economic sustainability of the project in a lasting 

period of exploitation and under a professional management of the project company. When it 

comes to the practical aspects, the paper showcases that the current restructuring of the 

European railway companies is characterized by the externalization processes of many 

different logistic activities. In these processes, public-private partnerships can present a 

significant model of financing, especially when it comes to projects of modernizations. The 

application of public-private partnership model in the realization of projects in railway 

business systems can contribute to bridging the increasing gap between the modernization 

needs of railway infrastructure and the advancement of the overall railway business, as well 

as the available financial resources (state, credited, and owned). In this way, public railway 

companies can reach new financing sources for many projects that have been delayed due to 

insufficient funds. Through realization of public-private partnership projects, public railway 
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companies get to know the practice which enables the public service income to cover the 

expenses of business and increase the quality of public service without the increased 

spending from the budget. The implementation of public-private partnership model can be 

interpreted as a revolutionary improvement in the perception of management of public 

railway companies. From the state’s point of view, public-private partnership can be a 

significant factor when it comes to decreasing of large budgets of railway companies. The 

conclusion is that the considerable need exists to increase the level of education and 

familiarity of strategic and operational management of public railway companies and 

governmental departments in the concept and the potentials of public-private partnership.  

Key words: outsourcing, public-private partnership, project financing, external financial 

sources, project risk delegation, railway business systems. 
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I УВОД  

 

1. Проблем, предмет, циљ и хипотезе  

 У актуелним процесима корпоративизације великих пословних система у 

Србији, стварају се повољни организациони предуслови за имплементацију јавно-

приватног партнерства (ЈПП) као потенцијала за премошћавање јаза између 

експоненцијално растућих потреба у вези са модернизацијом система и недостајућих 

финансијских средстава за извођење пројеката модернизације. Јавне пословне системе 

више није могуће финансирати само на традиционалан начин из државног буџета, 

будући да актуелно стање јавних финансија, не само у Србији, карактеришу буџетски 

лимити и висока спољна задуженост, с чиме се владе већине европских земаља већ 

дуже времена упорно боре, уз помоћ и контролу Светске банке (WB) и Међународног 

монетарног фонда (IMF). Годишњи буџетски издаци за субвенције државним 

железницама су огромни у свим земљама Европе. Годишње државне субвенције у 

Србији износе у просеку преко 100 милиона евра, чиме се покрива тек око 40% текућих 

пословних расхода железнице.  

 Реформа државних железница у свим европским земљама започета је као 

реформа њене организационе структуре. Циљ је да нови железнички ентитети постану 

знатније економски ефикасни и конкурентно способни, тако да, уз раст квалитета 

услуге и повећање тржишног учешћа, могу сопственим приходима од продаје 

транспортних услуга покривати бар текуће годишње расходе. На основу директива ЕУ 

за железнички саобраћај, пре свега Директиве 91/440/EEZ (2001/12/EZ)1 о развоју 

јединственог европског железничког транспортног тржишта, у готово свим земљама 

Европе извршено је раздвајање железничке инфраструктуре од превоза. (Raičević&Pop-

Lazić, 2008). У Србији је у 2015. години изведена статусна промена издвајање уз 

оснивање, јединствена у српској привредној пракси, којом су Железнице Србије ад из 

јединственог функционално организованог акционарског друштва (у коме је држава 

једини акционар) реорганизоване у три правно и економски независна и технолошки 

повезана железничка предузећа (за управљање железничком инфраструктуром, за 

превоз робе и за превоз путника). 

 Ова реорганизација државних железницa отвара велике могућности за издвајање 

мноштва core и non-core делатности и послова, који би били интересантни за 

привлачење приватног капитала, путем аутсорсинг аранжмана, концесија и јавно-

приватног партнерства, па до приватизације појединих делова. У процесима 

екстернализације делатности стварају се повољни услови да се, кроз мноштво 

пројеката јавно-приватног партнерства, обезебеде значајна финансијска средства из 

приватног сектора. Једна од мера успеха биће свакако и способност издвојених 

ентитета да, кроз различите облике партнерства на дуги рок, привуку приватни капитал 

и у област финансирања пројеката модернизације железнице. Тиме би железнице 

видно допринеле растерећењу државног буџета и смањењу кредитне задужености 

државе.  Ово би могло да буде разлог и циљ сваке садашње и будуће 

корпоративизације преко 200 јавних и јавно-комуналних предузећа у Србији. 

                                                           
1 EU Directive 91–440, https://eur-lex.europa.eu (последњи приступ 28.01.2021). 

https://eur-lex.europa.eu/
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 Полазећи од тога да су процеси реструктурирања у великим пословним 

системима какав су железнице, битан предуслов за развој и имплементацију ЈПП 

пројеката, потребно је у следећим фазама организацијске реформе железнице 

идентификовати и планирати могућности за аутсорсинг и јавно-приватна партнерства.  

 Примена јавно-приватног партнерства као концепта и облика финансирања 

пројеката, може бити успешна уколико је повезана са стратешким циљевима 

пословања и модернизације железница. Ови циљеви су дефинисани као ефикасно 

пружање услуге железничког превоза робе и путника и постизање конкурентске 

предности у односу на друге видове саобраћаја и на друге железничке правце и 

железничке компаније. 

 У процесима модернизације железница један од највећих изазова представља 

усклађивање модернизације пруга са модернизацијом железничких мобилних 

капацитета. То имплицира енормно повећану тражњу за финансијским средствима у 

релативно кратком временском периоду.  

Процењује се да ће и даље претежан извор финансирања текућег пословања и 

пројеката модернизације железнице бити државни буџет, међународне финансијске 

институције (EBRD, EIB, Eurofime) и зајмови иностраних влада. (Sredojević, 2010). 

 Иако ће међународни зајмови и даље остати главни извор финансирања 

модернизације железнице, паралелни процеси реструктурирања захтеваће нова 

слободна финансијска средства, која је могуће прибавити и кроз различите облике 

јавно-приватних партнерстава. Интересантно је размотрити које су области железнице 

погодне за партнерство јавног и приватног сектора, који би обим финансијских 

средстава било могуће на овај начин ангажовати, какви су резултати примене ЈПП 

модела у развијеним европским земљама, у региону и земљама у развоју и железничкој 

бранши. Потребно је испитати и то који ЈПП модели највише одговарају привредној 

структури, могућностима, пословним обичајима и правној регулативи у Србији.  

 То имплицира и комплексну анализу модела финансирања пројеката, уз 

примену савремених алата мерења исплативости улагања и оптималне поделе ризика. 

Валоризација успеха примене ЈПП концепта у процесима аутсорсинга железничког 

пословног система мора да се спроведе и кроз cost-benefit анализу, како би се 

релативно прецизно измерили ефекти на задовољство широког спектра стејкхолдера у 

железничком теретном и путничком саобраћају. 

 Посматрање предмета истраживања ослањаће се на две полазне чињенице: 

a) Јавно-приватна партнерства у свету развијена су као мноштво различитих 

практичних пословних модела, са специфичностима од пројекта до пројекта и 

од земље до земље. Искуства по том питању у нашој земљи су почетна.  

b) Актуелни процеси корпоративизације значе стварање флексибилних 

организационих структура које омогућавају већу економску ефикасност и 

конкурентску способност железничких ентитета на отвореном транспортном 

тржишу2 и обухватају процесе аутсорсинга и имплементацију јавно-приватног 

                                                           
2 Planet (konsultantski tim EU): Okvirni ugovor za tehničku podršku Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i 

infrastrukture (MGSI) i Železnicama Srbije ad u pripremi plana za korporativno i finansijsko restrukturiranje 

železnice Srbije, Početni izveštaj, Finalna verzija, Beograd, 28.avgust 2015. (Arhiva ŽS ad). 
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партнерства као пословног облика укључивања приватног капитала у пројектно 

финансирање модернизације железница.  

 Полазећи од наведеног, постоји потреба да се теоријски дефинишу и заокруже 

феномени аутсоринга и јавно-приватног партнерства, пре свега да се објасни њихова 

економска суштина. Намера је да се у докторском раду, на основу расположиве научне 

и стручне литературе и друге документације, праксе и искустава, направи један 

преглед и систематизација мишљења разних аутора који су се бавили феноменима 

аутсорсинга и јавно-приватног партнерства и, по могућности, на то дâ мериторан 

коментар. Процесе аутсорсинга потребно је сагледати из различитих углова 

савремених теорија организације, посебно са становишта ресурсне и теорије 

трансакционих трошкова, и оценити њихов значај у процесима реструктурирања 

железница. 

 У докторском раду ће се приказати различити аспекти и дефиниције јавно-

приватног партнерства, као пословне праксе и као концепта. При томе, посебна пажња 

биће поклоњена приказивању и анализирању јавно-приватног партнерства као модела 

финансирања јавних пројеката, односно пројеката који се тичу пословне и техничко-

технолошке модернизације јавних предузећа, узимајући примере железнице. 

Посматрање концепта јавно-приватног партнерства са финансијског аспекта укључиће 

и приказивање техника пројектног финансирања, посебно кроз компаративну анализу  

са моделом корпоративног финансирања. Важан део тог приказа представљаће анализа 

кључних фактора ризика инфраструктурних пројеката, посебно значаја преузимања 

одговорности за финансирање и  поделе пројектних ризика између партнера за успех 

пројекта и њихове ефекте на пословање јавних предузећа и шире друштвене користи. 

Посебна пажња ће бити посвећена везама процеса аутсорсинга и јавно-

приватног партнерства, као инструмената тржишног пословања јавних предузећа           

(Grubišić Šeba, 2014). Дефинисање интереса јавног сектора у оквиру партнерства чини 

се да је у предметној литератури добро проучено, међутим постоји потреба да се 

анализирају интереси и могућности приватног партнера, пре свега са становишта 

ризика инвестиционог окружења. 

 У докторском раду покушаће се што детаљније сагледати могућности 

имплементације ЈПП концепта у актуелним процесима корпоративног 

реструктурирања пословног система железнице. Ово сагледавање биће првенствено са 

становишта оптимизације финансирања пројеката, оптимизације трошкова и 

оптимизације поделе ризика, полазећи од интереса железнице као јавног партнера, чији 

је циљ бољи квалитет сложене услуге железничког превоза. 

 Могућности имплементације концепта јавно-приватног партнерства у систему 

државних железница анализираће се и са становишта развијености финансијског 

тржишта и улоге банака, међународних финансијских институција (МФИ) и државних 

институција у подршци пројектном финансирању, техници која, на бази поделе ризика 

и одговорности за успех пројекта, омогућава повећање квалитета јавне услуге 

железничког превоза. Комплексна питања финансирања ЈПП пројеката подлежу и 

анализирању ограничавајућих фактора учешћа јавних предузећа у финансирању 

пројеката. МФИ и билатералне финансијске организације биће приказани као могући 

катализатори финансирања ЈПП пројеката. 

 Докторски рад треба да покаже колики је потенцијал јавно-приватног 

партнерства за јачање расположивих финансијских капацитета за изградњу железничке 

инфраструктуре, смањења фискалног притиска и повећања квалитета јавне услуге. 
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Полазећи од тога да је партнерство јавног и приватног у пракси многих земаља 

развијено као облик финансирања капиталних инвестиција у условима ограничених 

могућности јавних предузећа и државе да инфраструктурне пројекте финансирају из 

сопствених и туђих извора финансирања, биће интересантно приказати израду 

методологије за обрачун вредности у односу на уложена средства (value for money).  

У оквиру дефинисања тзв. новог јавног менаџмента, чији је основни задатак 

анализа оправданости и одмеравање предности и недостатака код одлучивања између 

ЈПП и традиционалних начина финансирања јавних пројеката, биће третирана питања 

конкурентског избора приватног партнера са становишта његовог капацитета за 

финансирање, иновативност и одрживост пројекта. Биће приказан поступак претходне 

benefit анализе и анализе ризика и упоређивање трошкова из тендерских предлога 

приватних партнера са трошковима јавног сектора (Public Sector Comparator – PSC).  

 У раду ће се приказати могућности, предуслови и ограничења финансирања 

ЈПП пројеката, као и потребе билансирања потреба за приватним финансирањем 

пројеката јавне инфраструктуре. У условима када реструктурирање железница у 

Србији још није до краја изведено, посебно су значајни имовински предуслови за 

имплементацију ЈПП пројеката и питања конверзије имовине у јавној својини у својину 

јавног предузећа. У том смислу, биће обухваћена и питања регулаторног оквира за 

финансирање ЈПП пројеката, посебно оних везаних за модалитете финансирања. 

Разматрање финансијских аспеката ЈПП укључује анализу извора финансирања, 

структуре капитала и дужничког капацитета пројектног друштва. Разматрање извора 

финансирања ЈПП пројеката биће изведено у зависности од исплативости пројекта за 

финансијера, готовинских токова које пројекат генерише и степена ризика ЈПП 

пројекта. Степен финансијске оправданости ЈПП пројеката биће анализиран и са 

аспекта структуре извора финансирања. Посматраће се финансирање путем директног 

улагања из основног капитала друштва, тј. сопствених средстава приватног партнера и 

финансирање путем кредита, обвезница или других финансијских производа. У оквиру 

приказивања модела финансирања ЈПП пројеката, биће приказане особине пројектног 

финансирања, као основног, и модела структурираног финансирања, којим се пројекти 

финансирају из средстава приоритетног дуга (senior debt), средстава субординираног 

дуга, из потраживања и других извора финансирања.    

 Саставни део финансијског аспекта ЈПП представља анализа кључних фактора 

ризика ЈПП пројеката, која се бави питањима идентификације, процене и поделе 

пројектних ризика, нарочито на страни приватног партнера. Идентификација и 

евалуација ризика захтева примену различитих критеријума и метода за процену 

значаја ризика, као што су друштвена дисконтна стопа (Social discount rate), модел 

ценовног вредновања капитала (Capital asset princing model – CAPM), као и препоруке 

Еуростат-а. Између јавног и приватног партнера увек постоје различити приступи у 

процени ризика. Зато је прецизна примена критеријума за процену и трансфер ризика 

комплексан проблем од чијег доброг постављања и решавања зависи успех пројекта.  

Посебно се посвећује пажња оптимизацијском принципу да се пројектни ризици 

деле према способности партнера да њима управљају, као централном месту економије 

ЈПП пројекта (Yescombе, 2010). Оптимизација поделе ризика финансирања полази од 

значаја који трансфер ризика има за пуни успех ЈПП пројекта. Увек је важно третирати 

висину пројектног ризика у зависности од извора финансирања, као и степен 

дисперзије пројектног ризика између учесника и корисника. Посебна пажња биће 

посвећена финансијском ризику, с обзиром на његову особину да траје читав животни 

век ЈПП пројекта. Овде се морају анализирати фактори ризика који се тичу структуре 
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извора финансирања и трансакционих трошкова финансирања пројекта, као  и они који 

долазе из пословног окружења: кретање каматних стопа, валутна стабилност, 

инфлација и остали фактори који утичу на цену капитала.  

У склопу показивања значаја поделе ризика у ЈПП концепту биће посматране и 

различите могућности и средства обезбеђења од ризика, почев од оних које обезбеђује 

приватни партнер до обезбеђења које даје јавни партнер, пре свега у заштити пројекта 

од ризика пословног окружења. У склопу интересовања овог рада то се односи на мере 

које утичу на начин и услове финансирања пројеката (финансијска подршка, гаранције, 

субвенције, пореске олакшице и сл.) и мере које утичу на начин управљања ризиком 

(прецизно дефинисање врсте ризика и критеријума поделе ризика, квалитетне 

информације о потенцијалним ризицима, партнерима и финансијерима, расположивост 

механизама који утичу на смањење ризика и сл.).  

Рад ће се бавити и са импулсима који долазе из ширег пословног окружења, 

имајући у виду да успех ЈПП пројеката изузетно зависи од политичких опредељења. У 

транзиционим земљама и пословним системима велики утицај на имплементацију ЈПП 

имају и политичке промене. Ови фактори утичу на изградњу и имплементацију 

законске регулативе и институција за подршку јавно-приватном партнерству. Не 

излазећи из оквира постављеног предмета истраживања, од посебног је значаја 

размотрити екстерне факторе успеха ЈПП пројеката. То је важно будући  да се 

железнице убрајају у системе који су високо сензибилни на окружење 

Коначно, рад ће се бавити не само питањима оптимизације пројектног 

финансирања и пројектних ризика са више аспеката, већ и одговорима на питања о 

начинима поједностављења сложеног и веома структурираног ЈПП модела, како би он 

био прихватљив за примену у пословном систему железница. 

На горе изложен начин, у докторском раду биће направљен увод у изучавање 

сложене материје финансијских аспеката јавно-приватног партнерства у процесима 

аутсорсинга у пословном систему железница. 

 Основни циљ докторског рада јесте приказивање суштине, принципа, 

критеријума, услова, модела, метода, инструмената и процедура финансирања 

пројеката јавно-приватног партнерства. Ово приказивање треба да допринесе 

упознавању са потребом и изазовима имплементације јавно-приватног партнерства као 

сложене организационе, правне и финансијске форме која уводи тржишни приступ у 

управљању пословањем привредних система кроз обезбеђење финансијских, 

управљачких и иновативних ресурса приватног сектора. Полазиште је у тврдњи да 

реструктурирање европских железница карактеришу процеси екстернализације 

делатности, у којима јавно-приватно партнерство може да буде значајан модел 

финансирања пројеката модернизације ових делатности. Реализација ових пројеката 

треба да подигне квалитет железничког превоза робе и путника и одрживости 

пословања железница на отвореном транспортном тржишту. 

 Посебни циљеви овог истраживања су: 

- Идентификовање аутсорсинг процеса и могућности за имплементацију модела 

јавно-приватног партнерства у пословном систему железница, као и откривање и 

анализа њиховог доприноса у подизању финансијских и пословних перформанси 

система у светлу савремених теоријских аспеката (пре свега са становишта 

ресурсне теорије, теорије раста и теорије трансакционих трошкова) и процена 

области, могућности, обима, темпа и значаја ових активности у актуелном 

реструктурирању железница. 
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- Идентификовање и приказивање значаја и улоге приватних улагања у пословно-

развојне пројекте железница на бази партнерства, као могућег финансијског 

концепта у пословној пракси железница, почев од концесија у изградњи 

магистралних пруга до јавно-приватног партнерства и анализа користи од такве 

праксе (уштеде или стицање нове вредности).  

- Приказивање различитих модела јавно-приватног партнерства као важног додатног 

извора финансирања и инструмента оптимизације у алокацији ресурса железнице, 

подели пројектних ризика, смањењу зависности железнице од буџетског 

финансирања и јачању њене конкурентске способности и анализа могућности 

њихове имплементације и утицаја на промене у организовању и управљању 

пословањем, на бољу услугу корисницима и већу вредност за новац. 

- Анализа међусобне условљености и комплементарности процеса аутсорсинга и 

концепта јавно-приватног партнерства као инструмената увођења тржишног 

пословања у јавна предузећа, полазећи од чињенице да организациона структура 

детерминише односе партнера кроз расподелу одговорности и ризика, што би 

могло да послужи као модел управљања за примену у пословном систему 

железница и другим великим пословним системима. 

- Доказивање да имплементација концепта јавно-приватног партнерства може бити 

успешан извор, инструмент, модел и концепт финансирања актуелних пројеката 

модернизације железница у Србији, који није само условљен, већ може да убрза 

постојеће корпоративно реструктурирање железнице, кроз јасније сагледавање 

улоге појединих пословних функција (информатичка, књиговодствена, набавна, 

функција одржавања и др.) и на тој бази генерисање нових процеса аутсорсинга, 

што води ка флексибилнијим организационим структурама у традиционално 

тромом железничком корпусу, бржем реаговању пословног система на промене на 

тржишту тражње и јачање конкурентске способности железнице на дуги рок у 

условима отвореног транспортног тржишта. 

 Основнa хипотезa у овом истраживању се формулише на следећи начин: 

1. Јавно-приватно партнерство може допринети у великој мери премошћавању 

све већег јаза између стварних потреба за модернизацијом железничке 

инфраструктуре и расположивих финансијских ресурса (државних, кредитних 

и сопствених) и, последично, смањењу буџетских издвајања за железнице. 

Јавно-приватно партнерство може бити успешан и значајан модалитет у 

финансирању модернизације железничке инфраструктуре. 

 Посебне хипотезе у овом истраживању су следеће: 

1. Повећање финансирања железничких пројеката путем ЈПП обрнуто је 

пропорционално улагањима државе у железнице: Успешна имплементација 

ЈПП пројеката смањује ниво годишњих државних субвенција за железнице. 

2. ЈПП може бити важан инструмент оптимизације у алокацији постојећих 

ресурса железнице, подели пројектних и корпоративних ризика, смањењу 

зависности железнице од буџетског финансирања. 

3. ЈПП може бити (а) важан инструмент постизања флексибилности 

организационе структуре железнице, кроз афирмисање пројектног 

управљања и пројектног финансирања, (б) фактор повећања пословних 

перформанси железнице (рентабилности, економичности, ликвидности, 

ефикасности) и (в) инструмент оптимизације корпоративних ризика и 
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фактор јачања конкурентске способности (смањење корпоративних и 

пројектних ризика, боља услуга корисницима, већа вредност за новац). 

4. Чињеница да организациона структура детерминише одговорности и 

односе партнера у прибављању ресурса и расподели ризика, представља 

полазиште за израду матрице поделе улога међу партнерима, која би могла 

да буде применљива као модел управљања у пословном систему железница 

и у другим великим пословним системима. 

 Издвајају се и две појединачне хипотезе, које ће бити доказане у овом раду: 

1. Процеси екстернализације делатности у железничким предузећима нису још 

завршени. Актуелно корпоративно реструктурирање може се реализовати као 

низ процеса аутсорсинга у многим non-core и core делатностима железнице. 

Процеси аутсорсинга доприносе имплементацији ЈПП концепта. 

2. Претпоставља се да је ЈПП концепт у пословном систему железница углавном 

неистражен, недовољно примењен у управљачким одлукама, а да менаџери нису 

довољно упознати са процедурама и бенефитима јавно-приватног партнерства и 

компетентни за имплементацију портфолио пројектног менаџмента. 

2. Преглед литературе 

 На основу прегледа литературе о аутсорсингу може се закључити да је она 

обимна и актуелна (Greaver, McIvor, Quinn, Wang, Prahalad, Paravastu, Robinson, 

Bonifazi, Drljača, Druri, Đulabić, Grubišić Šeba, Ikediashi, Jaško, Popović, Kalakota, 

Kakabadze, Hamel, Hamilton, Gillei, Ioung, Zhang, McKinsley, Chen, Li, Ishikava, 

Naraianan, Tailes и др.), да се пажљиво прате токови савремене праксе, посебно у 

областима аутсорсинга информационо-телекомуникационих технологија (ИКТ) и 

сељења пословања у далекоисточне земље, при чему је Кина у фокусу. Отуда се 

појављује велики број аутора из тог дела света.  

 У прегледаној литератури о аутсорсингу аутори дају систематичне описе појава, 

анализирајући их претежно са организационог аспекта. Литература се углавном бави 

описивањем облика аутсорсинга и ефекaта њихове примене у пракси. Изражена је 

амбиција за систематизацијом и класификацијом појавних облика аутсорсинга по 

разним основама. У литератури постоје различите поделе аутсорсинга по врстама, 

вероватно у циљу припреме за дубљу теоријску анализу феномена аутсорсинга са 

економског аспекта. Може се закључити да се аутори баве пре cвега (а) дефинисањем 

критеријума за доношење одлуке о аутсорсингу, (б) одређивањем граница организације 

и кључних активности организације, (в) односима међу аутсорсинг партнерима и (г) 

тумачењима аутсорсинга као трансакције или као пословне стратегије. 

 Предметна литература је подељена на оне ауторе који виде аутсорсинг као 

пословну трансакцију и ауторе који придају значај аутсорсингу као пословној 

стратегији (Greaver,1999). Многи аутори трансакцијски аутсорсинг неоправдано везују 

за пословну прошлост и констатују његову превазиђеност, када савим оправдано 

истичу аутсорсинг као глобалну појаву која промовише флексибилност организационе 

структуре као главни савремени извор компетитивних предности.  

Литературe о јавно-приватном партнерству донедавно је било релативно мало 

(Yascombe, Grimsey, Boeuf, Bult-Spiering, Button, Perez, Gatti и др.), а ретки су и аутори 

са ових простора (Benković, Vasiljev, Juričić, Grubišič-Šeba, Marenjak, Sredojević, Žarkić-

Joksimović, Јovanović и др.), вероватно због тога што ЈПП концепт још није заживео у 

пракси транзиционих земаља југоисточне Европе.  
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Међутим, после глобалне финансијске кризе 2008. године у свету је настало 

мноштво теоријских радова и емпиријских истраживања на тему ЈПП. Дошло је и до 

измене у истраживачком фокусу (Treasury, 2012:5). Тридесетогодишња искуства са 

ЈПП пружила су изнијансирану оцену  да ни „грандиозна обећања“ ни „страхови 

критичара“ нису доказани (O’Niell et al, 2020:214). Једна група аутора (посебно аутори 

са Запада) изражава скептичне ставове о оправданости ЈПП због ниске 

транспарентности, слабог утицаја јавности на квалитет излазних перформанси и све 

већи број сукоба међу актерима ЈПП пројекта и сматра да ЈПП „заслужује да се 

преиспита“. (Hodge&Greve, 2018:7; Greve & Hodge, 2013; Tang et al., 2010). Ови аутори 

сматрају да развој ЈПП треба да се фокусира на квалитативне елементе јавне услуге, 

како би се у пракси направила противтежа профитним настојањима приватних 

партнера (Bovaird et al, 2019). Друга група аутора (углавном из земаља у развоју и 

Кине) сматра да „ЈПП тек треба да у потпуности оствари свој потенцијал“ (Almeida et 

al., 2020:abstract), с обзиром да се политика одрживог развоја заснива управо на 

улагањима у инфраструктуру,  где државна средства ни изблиза нису довољна (Liu, T. 

et al., 2016; Osei-Kyei & Chan, 2015; Hwang et al., 2013). Обе групе имају проактиван 

став према улози ЈПП у развоју јавне инфраструктуре и јавних услуга. 

ЈПП се концептуално посматра са различитих и у основи комплементарних 

теоријских аспеката. Највећи део аутора сматра да је ЈПП пословни облик надоградње 

јавних набавки, или да су алтернатива јавној набавци. (Vecchi et al., 2017; Sredojević, 

2010; Yescombe, 2010). Други аутори виде ЈПП као модел ограничне приватизације 

(Levy, 1996), или као компромис између неолибералног индивидуализма и социјал-

демократске државе благостања, дајући му значај „трећег пута“. (Linder, 1999:35-51). У 

литератури опстају ужи и шири приступи у схватању ЈПП. Једна група аутора ЈПП 

посматра углавном као облик сарадње јавног и приватног сектора на великим 

пројектима изградње економске и социјалне инфраструктуре. (Yescombe, 2010). Друга 

група аутора сматра да су ЈПП сви дугорочни облици сарадње јавног и приватног 

сектора позиционирани између јавне набавке и приватизације, не укључујући оба ова 

екстрема. (Јuričić, 2011). Организационе теорије посматрају ЈПП као пројектни облик 

дугорочног партнерства јавног и приватног сектора, који може да обухвати све 

организационе фазе пројекта. (Sredojević, 2010; Akintoye еt al, 2008; Osborne, 2000; 

Harding, 1990). Ресурсне теорије виде ЈПП као облик прибављања допунских ресурса у 

области јавних потреба (Bailey, 1994, Smith,1999) или као управљачки инструмент за 

алокацију ресурса, ризика и користи. (Sredojević, 2010; Bult-Spiering&Dewulf, 2006; 

Skelcher, 2010; DeBettignies&Ross, 2004). Са финансијског аспекта ЈПП се посматра 

као модел финансирања јавне инфраструктуре из приватних извора у циљу да се 

помогне задовољењу растућих потреба за јавном инфраструктуром и избегне повећање 

јавног дуга (Yescombe, 2010). ЈПП се представља као скуп инструмената и техника 

којим јавни сектор обезбеђује додатна финансијска средства из приватног сектора за 

развој јавних услуга. „Финансирање пројеката може се уговорити када одређени 

објекат или сродни скуп имовине који може профитабилно да функционише као 

независна економска јединица.“ (Finnerty, 2007:2).  

Савремена ЈПП литература, међутим, опредељује се за емпиријска 

истраживања, док је концептуалних истраживања ЈПП знатно мање (Magalhães et al, 

2020). У томе посебно место заузима анализа досадашње ЈПП праксе и бројних 

управљачких проблема који су из те праксе произашли. Истраживачи настоје да 

прикупе различита добра искуства ЈПП из читавог света и да добре особине ЈПП 

преточе  у општа правила управљања ЈПП пројектима. (Tang et al., 2010). Критика ЈПП 

концепта и тражење рационалних одговора на проблеме које је избацила економска 
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криза данас се највише базира на проучавању значајног емпиријског искуства 

британског PFI модела (Greve&Hodge,2020; Hellowell, 2014; Hodge & Duffield, 2010; 

NAO, 2009; Broadbent i Laughlin, 2005).  

У том контексту ЈПП литература се више не исцрпљује на дефинисању једног 

општег теоријског ЈПП модела, већ се практично истражују кључни фактори 

успеха за управљање ЈПП пројектима, уважавајући развојне, економске, културне и 

традиционалне карактеристике појединих земаља и региона. Већина истраживача 

саопштава да се ради о „методолошки компликованом процесу“, односно да „не 

постоји нити општеприхваћена дефиниција, нити јединствен модел ЈПП“.  

 Савремена истраживања се фокусирају на различите мултиаспектне  анализе 

проблема имплементације ЈПП, а пре свега на аспекте економије, финансирања и 

управљања, као и на социјалне и политичке аспекте. ЈПП модели се у пракси 

конструишу зависно од постављених захтева јавног сектора, нивоа пренесених ризика, 

обухвата ланца вредности јавне услуге, механизама плаћања за испоручену јавну 

услугу, техника финансирања,  власништва над инфраструктурним објектом и др. 

(Jasiukevičius, 2018, Sarmento&Renneboog, 2016; Liu,J. et al.,2015;  Babatunde et al.,2015; 

Mota& Moreira, 2015; Roehrich, et al., 2014; Sambrani, 2014; Zangoueinezhad&Azar,2014; 

Wong et al.,2012; De Jong et al., 2010 и др.). 

Савремена ЈПП литература закључује да и предности и слабости ЈПП модела 

доводе до веома сложеног управљања ЈПП пројектима, „посебно у областима 

управљања ризицима, финансијама и  кључним факторима успеха.“ (Magalhães et al, 

2020:26, Carvalho et al., 2013; Flyvbjerg, 2013; Tang et al., 2010; Edkins&Smyth, 2006 ).  

Овај дискурс опредељује савремени приступ како у истраживању тако и у 

реализацији савремених ЈПП пројеката. Управљање ЈПП пројектима данас има 

тенденцију да се заснива на учењу из претходних искустава, на информацијама  

стеченим преиспитивањем раније примењених идеја у ЈПП концепту. (Laatsit,2019).  

За овај савремени дискурс у ЈПП литератури значај приватног финансирања  

за развој  јавне инфраструктуре остаје неупитан, а као главни квалитет ЈПП 

концепта означава се пренос већине пројектних ризика са јавног на приватни 

сектор. Ризике финансирања углавном преузима  приватни сектор, примењујући пре 

свега технике пројектног финансирања (Magalhães et al, 2020;  Pinto&Ang, 2015; Quelin 

et al., 2014; Benković et al, 2013; Juričić, 2011; Sredojević, 2010; Yescombe, 2010). Јавни 

извори финансирања не могу да прате брзи раст потреба за инфраструктуром у многим 

областима од значаја за привреду и становништво, па је једно од најважнијих питања 

економске политике сваке земље постало питање привлачења ресурса приватног 

сектора у развој инфраструктуре на интересним основама (Jasiukevičius, 2018; 

Sambrani, 2014; McQuaid, 2014). Државни буџет се ослобађа великог притиска, а 

приватно предузетништво доноси иновативност у техничком и пословном смислу, 

смањује трошкове и повећава приходе кроз ефикасно и рентабилно пословање. Ове 

предности, уз оптималну поделу ризика, резултирају већом вредношћу за новац (VfM) у 

односу на традиционалну јавну набавку инфраструктуре, што даје економску 

основаност ЈПП концепту (Jasiukevičius, 2018). Аутори тврде да је глобална 

финансијска криза (2008) појачала атрактивност алтернативних начина 

финансирања (Rao, 2019; World Economic Forum, 2013). Финансијски аспект 

имплементације ЈПП концепта полази управо од тога да висок ниво улагања и високи 

ризици финансирања инфраструктурних објеката чине ЈПП све потребнијим и 

атрактивнијим. То је посебно изражено у земљама са различитим буџетским 

ограничењима и високим буџетским дефицитом (Jasiukevičius,2018; Sarmento & 
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Renneboog, 2016; Villalba-Romero & Liyanage, 2016; Fernandes et al., 2015; Liu,J. et 

al.,2015; Mota& Moreira, 2015). 

Друга група аутора заступа тезу да су досадашња искуства ЈПП контрадикторна, 

а учинци дискутабилни. Захтева се фокусирање на „политичко управљање и 

регулативу ЈПП“, посебно на начин и критеријуме за одлуку о ЈПП. (Hodge& Greve, 

2008:17). Постоји потреба да се успех ЈПП пројеката сагледава и оцењује  према 

преференцијама свих заинтересованих страна, а не само кроз „призму јавног сектора“ 

(Hodge&Greve, 2018:5; Wang&Liu, 2018).  Према овој групи аутора промене у 

истраживачком приступу ЈПП концепту у савременим условима огледају се у 

следећем: (а) ЈПП се у пракси и литератури посматра као феномен „бренда политике и 

ширег скупа идеја“, а не само као прост „алат за испоруку јавне инфраструктуре“; (б) 

садржај истраживања ЈПП помера се од организационо-техничких питања на шири 

друштвено-политички аспект; (в) истраживања превазилазе националне оквире и имају 

карактер упоредних студија ЈПП праксе  у регионалним размерама; (г) укључује се 

знатно више истраживачких инструмената и техника и примењује се 

мултидисциплинарни приступ; (д) ЈПП се не посматра више као нов феномен, већ као 

део политичке агенде јавног сектора која ЈПП модел задржава као „дугорочни 

заједнички идеал“, али га претвара у „низ текућих експеримената.“ (Hodge&Greve, 

2018:16; Willems & van Dooren, 2016; Klijn, 2010).  

Hodge&Greve (2018) посматрају феномен ЈПП и као глобалну појаву кроз пет 

аналитичких контекста: политика, организација, реализација, уговори и историјско-

културно наслеђе. Главно политичко питање представља формирање 

интернационалних ЈПП мрежа ради размене искустава и учења о кључним 

факторима успеха, уважавајући историјске и културне специфичности у земљама у 

развоју (Hodge&Greve, 2018:12). Greve (2020) примећује да многе земље прелазе са 

„чистих“ модела на различите мешовите моделе који се „једнако ослањају на државу и 

јавно финансирање колико на тржиште и приватно финансирање.“ Поново се открива 

улога јавног сектора у управљању инфраструктуром (Greve&Hodge,2020:313).  

Ове две групе аутора обухватају већину савремених погледа у ЈПП литератури. 

Основно полазиште прве групе је оптимизација пракси и израда модела управљања 

ЈПП пројектима са аспеката њихове економске и финансијске одрживости. Друга 

група аутора полази од детерминизма да је ЈПП део политичке агенде јавног сектора, 

па су отуда  међусобни односи актера и инвестиционо окружење кључни фактори 

успеха ЈПП пројекта.  Тиме се у ЈПП литературу уводе многобројни бихевиорални 

фактори и мултидисциплинарност, али и ниве истраживачке методологије. Приступи и 

резултати истраживања код обе групе аутора су углавном комплемнетарни и 

представљају јединствену савремену теоријско-истраживачку грађу о феномену ЈПП.  

Библиографска истраживања (Magalhães et al, 2020; Jasiukevicius, 2018; Tang et 

al., 2010), показују да у ЈПП литератури преовлађују теме усмерене првенствено на три 

области: расподелу ризика, иницијативно приватно финансирање и критичне 

факторе успеха. (Magalhães et al, 2020:26). 

О ризицима у ЈПП постоји доста „консолидована литература“ (Magalhães et al, 

2020:12) о питањима алокације и расподеле пројектних ризика и мерама за њихово 

ублажавање. Истраживања која врше идентификацију и  расподелу ризика, као и 

предлагање стратегија за ублажавање ризика има довољно, али је „све мање 

истраживача радило на рангирању и процени ризика“. (Wang,X., 2017:29). Међутим, 

разликују се виђења око броја критичних фактора ризика, процене њиховог утицаја на 

успех пројекта и њихових међусобних односа. (Wang,Yan et al, 2020). Аутори 
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истражују различите апликације ЈПП пројекта, па отуда постоје евидентне разлике 

међу њима у вези класификације и процене важности појединих ризика, као и у 

погледу препорука за расподелу и ублажавање већине ризика. (Wang, X., 2017). У 

оквирима овога сугерише се расподела ризика према могућностима ЈПП актера да 

„најбоље с њима управљају“, односно да се с ризицима могу  „најбоље носити с 

најнижим трошковима“ (Wang, X., 2017; Magalhães et al, 2020; Rao, 2019; Jasiukevičius, 

2018; IISD, 2015; Jasiukevicius&Vasiliauskaite, 2015; Hwang et al., 2013; Jin&Zhang, 

2011;  Fischer et al., 2010; Ke et al., 2010a; Takashima et al., 2010; Yescombe, 2010).  

Истраживачи се слажу да су ЈПП пројекти у дугом периоду трајања подложни 

многобројним факторима ризика. Дугорочност ЈПП пројеката захтева да се фактори 

ризика истражују у свим фазама животног века пројекта и у њиховој међузависности. 

(Lee,M. et al, 2019; Li&Zou, 2012; Nijkamp et al, 2002; Scharle, 2002). С обзиром на обим, 

динамику и дугорочност питање одрживости ЈПП пројеката постаје прворазредно. 

Уочава се потреба да се одрживост ЈПП пројеката концептуално сагледа кроз процену 

ризика и да се изграде структурирани системи кључних фактора ризика који утичу 

на одрживост ЈПП пројеката. (Wang,Yan et al, 2020; Bai et al, 2017).  Дошло се до 

закључка да су се истраживачи углавном бавили оптимизацијом расподеле ризика, а 

врло мало међусобним односима фактора ризика и преференцијама учесника у 

расподели ризика. (Rafaat et al, 2020; Wang,Yan et al, 2020; Ma et al, 2018; Cui et al, 

2018; Shrestha еt al, 2018; Wang, X., 2017; Xu et al, 2010; Anastasopoulos, 2010).   

С обзиром да се ЈПП концепт заснива на подели ризика истраживачи су посебно 

окренути идентификацији и вредновању повезаних ризика. (Reijniers,1994; Jin&Zhang, 

2011; Flyvbjerg, 2013). Данашња истраживања ЈПП ризика иду у смеру  исцрпне 

анализе односа фактора ризика инфраструктурних ЈПП пројекта током читавог 

животног века пројекта. Ова истраживања су усмерена на односе између ризика, 

факторе настајања ризика, ланце међусобних  реакција ризика и тражење нових метода 

процене и управљања ризицима. Посебна пажња поклања се идентификовању узрока и 

чинилаца који доводе до успеха или неуспеха ЈПП пројеката. (Cui et al, 2018). На 

основу једне емпиријске анализе 20 кључних фактора ризика дошло се до закључка о 

високом степену корелације између кључних фактора ризика. (Wang,Yan et al, 2020).  

Имајући у виду добијене резултате, аутори се залажу за повећање стручног 

потенцијала јавне управе и јавних предузећа, прикупљање реалационе грађе о ЈПП 

ризицима и коришћење студија случаја. Указују на потребу проучавања односа међу 

факторима ризика и израду матрице мреже веза између ризика за поједине области 

примене ЈПП, као што је транспорт. (Wang,Yan et al, 2020).  

Радова из области управљања ризицима ЈПП пројеката има сразмерно мало. 

(Wang, X., 2017). Истраживачи примећују да у развијеним земљама постоје развијени 

механизми за ублажавање и елиминисање ризика  ЈПП пројеката (Deye, 2015), док се 

приватнa предузећа у земљама у развоју и даље суочавају са израженим ризиком 

поврата улагања.  (Wang, X., 2017;  Zhang, S. et al, 2015; Zhang,Y., 2014).  

Истраживања финансирања ЈПП пројеката су доста широка, полазе од 

систематизације најбоље праксе и обухватају обим и изворе финансирања ЈПП 

пројекта, финансијско моделирање, методологије испитивања финансијске 

оправданости пројеката, проучавање финансијског пословања пројекта у периоду 

експлоатације, методе  утврђивања цена коштања и цена јавне услуге и тд. (Magalhães 

et al, 2020; Jasiukevičius, 2018; Sarmento&Renneboog, 2016; Villalba-Romero&Liyanage, 

2016; Fernandes et al., 2015; Liu,J. et al.,2015; Mota& Moreira, 2015). Аутори истичу 

мноштво финансијских користи од примене ЈПП концепта.  
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Литература о ЈПП указује на већи значај фаза припреме ЈПП пројекта и 

финансирања изградње јавног објекта  од фазе експлоатације, где су главни проблеми 

су везани за финансијске факторе (Magalhães et al, 2020:18). Многи аутори сматрају да 

се припремна фаза у целини може посматрати као најважнији фактор успеха ЈПП 

пројекта. (Liu, T. et al., 2016;  Tang et al., 2010; Clifton& Duffield, 2006; De Lemos et al., 

2004; Kumaraswamy&Zhang, 2001; Yeo&Tiong, 2000 ). Закључује се да је кључни фактор 

финансијске одрживости ЈПП пројекта добро структуриран ЈПП уговор са прецизно 

дефинисаним одговорностима партнера (Bednarek et al., 2012; Lu et al., 2015; 

Jasiukevičius, 2018). 

У новијој ЈПП литератури постоји тренд посматрања ЈПП као модела погодног 

за оптимизацију финансирања инфраструктурних пројеката. У том циљу 

изучавају се критеријуми јавног предузећа за идентификацију пројеката погодних за 

ЈПП и фактори који су кључни за одлуку  партнера да уђу у ЈПП. Настоји се 

дефинисати интегрална методологија за одвојену процену VfM за јавно предузеће, 

пројектно друштво и крајње кориснике јавних услуга. Верује се да би успех на овом 

пољу битно допринео коначном јединственом дефинисању ЈПП. (Jasiukevičius, 2018). И 

поред много радова који анализирају могућности ЈПП за повећање VfM, констатује се 

да за сада „научна литература не пружа ниједан модел који омогућава сложену 

процену могућности ЈПП за оптимизацију улагања у јавну инфраструктуру.“ 

(Jasiukevičius, 2018:17).  Аутори се ипак углавном слажу да је вредност за новац 

(Value forMoney–VfM) најпогоднија мера за утврђивање нивоа ефикасности 

инфраструктурних пројеката, на основу које менаџмент јавног предузећа може да 

донесе компетентну одлуку да ли пројекат треба извести на традиционални начин или 

применити ЈПП модел. (Liu,J. et al., 2015). Теоријска закључивања иду у правцу да је 

ЈПП модел из много разлога има већи VfM од традиционалног. У пракси то значи да 

јавно предузеће треба да формулише методологију и предузима  израчунавање VfM  за 

оба модела. (Jasiukevičius, 2018; Wang,Y.,2015). 

Финансијски аспект ЈПП је великим делом заступљен у компаративној 

анализи традиционалног и ЈПП модела. (Moro Visconti, 2014; Poulton& Macartney, 

2012:96-109; Gouveia&Raposo, 2012 и др.). Савремена ЈПП литература запажа да је 

традиционално финансирање инфраструктурних пројеката у земљама у развоју 

доминантно у односу на ЈПП модел. Приватни партнери склони да улажу у пројекте 

са мањим ризиком, јер немају довољно слободног капитала за велике пројекте.  (Chen 

et al, 2020; Wang et al, 2019; Du et al, 2019; Tang et al, 2010). С становишта реформи 

јавних пословних система занимљиво је да аутори препоручују домаћу индустрију као 

један од најважнијих извора финансирања ЈПП пројеката, јер је она природно 

заинтересована за развој сопственог тржишта продаје (Chen et al, 2020, 

Zhou,M.&Wang,S., 2020). У литературу посвећену финансирању враћа се учешће јавног 

сектора (ЈП и државе) у директном финансирању ЈПП пројеката. (Hodge&Grave, 2018). 

Прилагођено земљама у развоју и транзицији неки аутори сматрају да ЈПП као модел 

финансирања инфраструктуре има будућност као „комбиновани модел финансирања 

одрживог развоја“ (Almeida et al., 2020: Abstract). 

ЈПП литература се слаже да је за финансирање ЈПП пројеката поред 

регулаторних мера и наменских институција потребно извршити и реформе 

финансијског сектора. (Rao, 2019; Vecchi et al., 2017; OECD, 2014). Аутори 

емпиријских истраживања у земљама у развоју сугеришу брже развијање тржишта 

корпоративних обвезница у националним и регионалним оквирима, (Hyun et al 2019; 

Kinda, 2008), стварање регионалних мрежа за ЈПП финансирање инфраструктуре 

(Almeida et al., 2020), коришћење владиних гаранција за покриће минималног прихода 
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у случајевима када то кредитни рејтинг земље дозвољава  и када је јавно предузеће у 

државном власништву („владина друга страна“) у стању да прихвати на себе ризик 

тражње. (Jett, 2019:173; Irwin, 2007).  Међутим, уочава се „празнина у литератури“ када 

су у питању детерминанте банкарског кредитирања ЈПП (Rao, 2019).  

Истраживања критичних фактора успеха и управљање заинтересованим 

странама имају најмање референци и тек су у развоју. (Magalhães et al, 2020). Признаје 

се да критични фактори успеха у већини ЈПП пројеката нису препознати, нити ваљано 

истражени (Liu, T. et al., 2016) и да зато „још увек недостаје систематизација алата за 

управљање“ овим пројектима (Magalhães et al, 2020:1/36). ЈПП се третира као „идеалан 

концепт“, који инхерентно садржи све факторе успеха и „безусловно је прихватљив“ 

без обзира на културне и историјске факторе“ (Delmon 2013). Предлаже се 

идентификовање и праћење кључних параметара успеха током читавог животног 

циклуса ЈПП пројекта. (Flyvbjerg, 2013, Magalhães et al, 2020). Међутим, мало је 

истраживања која комбинују квалитативну и квантитативну анализу за процену 

одрживости ЈПП пројеката, која истовремено користи кључне факторе успеха  и 

кључне показатеље  учинка. (Thamer&Lazzarini, 2015; Toor & Ogunlana, 2010; Tang et 

al., 2010; Aritua et al., 2009).  

Управљање односима у ЈПП пројекту, постала је велика савремена 

истраживачка тема ЈПП. (Magalhães et al, 2020:2/36). Велики број радова фокусиран је 

на истраживање релационих аспеката партнерства, као кључног фактора успеха ЈПП 

пројеката (Warsen et al, 2018; Klijn&Koppenjan, 2016). ЈПП се не види само као 

организациони облик, већ и као управљачка мрежа и чине се напори да се дефинишу 

ефикасне управљачке стратегије. Само „комбинација добрих резултата и добре 

сарадње резултираће успешним ЈПП“ (Warsen et al, 2018:1167). Многи аутори 

сматрају да су релационе перформансе ЈПП пројекaта једнако важне за успех као и 

праћење квантитативних финансијских показатеља учинка и уговорних 

карактеристика ЈПП пројекта. Предлажу се и представљају технике управљања 

односима, којим се побољшава комуникација, проток информација, поверење и win-win 

односи међу заинтересованим странама (Magalhães et al, 2020; Jasiukevičius, 2018; 

Thamer&Lazzarini, 2015; Hwang et al., 2013;  Jin&Zhang, 2011;  Tang et al., 2010;  Smyth 

& Edkins, 2007; Li et al., 2005; Yeo&Tiong, 2000; Kumaraswamy&Zhang, 2001).  

У новије време многи истраживачи ЈПП доказују да обе ЈПП стране имају 

интереса да примењују win-win стратегију „несубјективног алтруизма“. (Wang, 

Yinglin et al, 2020:2). Влада као јавни партнер има интереса да кроз разне субвенције 

помогне приватном партнеру да спаси пројекат, јер ЈПП пројекти „представљају 

снажну јавну добробит“ (Wang,Gao&Liu, 2019:20-34). Држава на овај начин 

подстиче приватне партнере на социјалну одговорност и очекивања да ће им такво 

понашање донети додатне индиректне користи (Moore et al, 2017; Wu et al., 2018). 

Из тога се изводи да приватни актери ЈПП пројеката немају у потпуности  себично 

предузетничко понашање, већ одлуке доносе респективно. (Dur&Tichem, 2015; 

Borghesi et al, 2014; Gino&Pisano, 2008).  

Међу кључне факторе успеха ЈПП пројеката уводе се и фактори окружења. 

Савремене емпиријске анализе ЈПП праксе придају далеко већи значај факторима из 

инвестиционог окружења у односу на ендогене факторе пословања. (Ameyaw&Chan, 

2015; Rao, 2020). Аутори тврде да је финансијска одрживост ЈПП пројеката пре 

резултат јавног сектора (државе) да одржи стабилним факторе окружења и испуни 

сопствене преузете финансијске обавезе (накнаде, нпр.), него што зависи од квалитета 

управљања пројектним друштвом. (Wang,Yan et al, 2020; Shen et al, 2016; Wright, 2016). 
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Новија ЈПП литература набраја различите факторе окружења који утичу на приватно 

финансирање јавне инфраструктуре. (Hyun et al, 2019; Jett, 2019).  

ЈПП литература истовремено истражује и широк спектар фактора ризика из 

окружења у имплементацији пројеката, као што су слаби регулаторни оквири и лоше 

структурирани капацитети (ресурси) за извођење пројеката и код јавног предузећа и 

код приватног партнера, недостаци и слабости у примени јавних процедура, дугачки 

преговарачки поступци, високе уговорене цене јавних услуга, кашњење пројекта због 

политичких промена и непрепознатљивих јавних циљева и лоше постављена и 

спроведена евалуација критеријума за избор пројеката. (Albalate et al.,2015;  

Ismail&Harris, 2014), неселективни и скупи поступци конкурисања за ЈПП пројекте, 

што често доводи до избора приватних партнера са ниским референцама. (Riedl et al, 

2013). Највише пажње поклања се транспарентности, која се постиже сталном 

укљученошћу свих заинтересованих страна у пројекат, како би се постигло да спољни 

утицаји на пројекат остану у планираним оквирима. (Clifton& Duffield, 2006; El-Gohary 

et al.,2006). При томе се посебно наглашава потреба да се не спутава иновативност и 

предузетништво приватног партнера. (Osei-Kyei & Chan, 2015; Liu, T. et al., 2016; 

Magalhães et al, 2020).  

Истраживања показују да су у земљама у развоју и земљама транзиције 

политички ризици владине интервенције и ризици владине зрелости (корупције) 
главни изазови за успех великих ЈПП пројеката. Приватни сектор најчешће није 

сигуран да ће јавни сектор (влада, владине институције и јавна предузећа) испунити 

своје обавезе. Ово је најчешћи узрок слабог одзива приватног капитала да учествује у 

великим инфраструктурним ЈПП пројектима. (Jett, 2019). Управо ови фактори највише 

условљавају да инфраструктурни пројекти у области транспорта буду декларисани као 

пројекти „средњег до високог ризика“ (Xu et al, 2010:929). То је повезано, пре свега,  са 

неефикасном применом постојеће ЈПП регулативе и слабо развијеним контролним 

системима ЈПП пројеката. (Wang,Yan et al, 2020;  Xu et al, 2010).  Закључује се да су 

приватна улагања посебно високо осетљива на корупцију, квалитет законских прописа 

и владавину права, што је посебно изражено у земљама у развоју и земљама у 

транзицији. (Lee,M. et al, 2019; Moszoro et al., 2014). У овим земљама нема добро 

припремљених пројеката због слабог капацитета јавних предузећа и владиних тела у 

областима планирања и пројектовања инфраструктуре. Приватни инвеститори не виде 

исплативост пројеката и зато што подстицаји нису довољно атрактивни и „прикладни 

за дугорочне инвестиције“, које су повезане са многобројним политичким, социјалним 

и еколошким ризицима. У том условима имплементација ЈПП концепта се види као 

„одговорност влада“(Almeida et al., 2020:1-2). Јак правни систем смањује корупцију и 

консеквентно стопу ризичности пројекта. (Lee,M. et al, 2019).  

Значајан раст ЈПП тржишта навео је литературу да примети потребу сасвим 

другачије, нове улоге јавног сектора. У ЈПП концепту јавно предузеће престаје да 

буде финансијер и пружалац јавне услуге, као у традиционалном моделу јавне набавке. 

Ова екстернализација традиционалних обавеза јавних предузећа у приватни сектор 

доводи до значајног смањења њихових обавеза, и фокусира их на конципирање 

политике развоја јавне инфраструктуре, стратешко планирање, прописивање излазних 

параметара квалитета јавне услуге и контролисање реализације ЈПП пројеката. 

(Sarmento&Renneboog, 2016). Поред тога, неки аутори истичу да је „владина вештина 

да уравнотежи интересе“ ЈПП актера важан, ако не и главни фактор успеха ЈПП 

пројеката. (Jasiukevičius, 2018:15). На страни јавног сектора, јавна предузећа ово чине 

путем предузимања експертске процене остваривања вредности за новац коју би ЈПП 

пројекат могао да пружи у свом животном циклусу, чврсте конструкције ЈПП уговора 
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са прецизно подељеним одговорностима и ризицима, а влада израдом сета 

подстицајних мера за приватна улагања у јавну инфраструктуру. Овај нови приступ 

јавног сектора у JПП литератури је познат као нови јавни менаџмент. (Wang,Y.,2015; 

Boyer&Newcomer, 2015; Wibowo&Alfen, 2015; Gupta,A. et al.,2013; Yescombe, 2010; 

Sredojević, 2010). Истовремено, литература упозорава на недовољан ниво стручности 

ЈПП особља, поготовo на локалном нивоу и у јавним предузећима, што битно умањује 

капацитет јавног сектора за улогу новог јавног менаџмента. (Janssen et al.,  2016).  

3. Структура рада   

Постављање проблема, дефинисање циљева и истраживачких хипотеза, као и 

сублимиран приказ основних трендова истраживања у савременој ЈПП литератури,  

дати су  у Првом поглављу докторског рада (Увод).  

У Другом поглављу: Значај и улога аутсорсинга у пословању, феномен 

аутсорсинга се посматра са аспеката савремених теорија организације, где се уочава 

комплементарност мултиаспектног приступа. Указује се на континуитет економске 

мисли, која је усмерена на истраживање ефикасности употребе пословних ресурса. 

Теоријско сагледавање аутсорсинга, као једног од инструмената за унапређење 

ефикасности пословања путем екстернализације пословних процеса, представља битан 

ослонац за разумевање и имплементацију сложенијих облика пословања с приватним 

партнерима, као што је јавно-приватно партнерство. 

Идеја о ефикасности пословних процеса оригинално потиче из приватног 

сектора. Јавно предузеће наручује послове  које обављају  различити приватни субјекти 

под строго уговореним условима о јавној набавци, аутсорсингу, подизвођењу, 

ваучерском пружању јавних услуга и о  јавно-приватном партнерству. За све ове 

моделе је својствено да долази до већег или мањег степена екстернализације процеса 

формирања и пружања јавне услуге.  У случају њихове имплементације јавна 

предузећа се фокусирају на стварање  јаких експертских тимова за регулисање и 

контролу процеса пружања јавне услуге. Најважнији предуслов за то јесте да држава, 

као власник, јасно дефинише станадарде квалитета јавне услуге и да промовише 

професионални менаџмент у јавним предузећима, способан да самостално управља 

пословањем помоћу техника и метода за постизање ефикасности пословних процеса. 

Примена аутсорсинга  и других облика тржишног привређивања  настаје на 

критици дуготрајног тренда ниске ефикасности пословања у јавним предузећима. 

Овај тренд је последица њиховог монополског  положаја, одсуства конкуренције, 

постојања сигурних прихода из државног буџета без обзира на пословни успех и ниске 

мотивисаности менаџмента и запослених за пословни успех. У врло сложеној 

организационој и управљачкој структури великих система, многи пословни процеси и 

делатности доживљавају перманентну занемареност, по инерцији гутају огромна 

финансијска средства и најчешћа су места сакривених губитака. Реструктурирање 

великих јавних предузећа  спроводи се и кроз процесе аутсорсинга, као систематичних 

издвајања non-core пословних процеса и „занемарених делатности“. Ови процеси треба 

доведу до повећања ефикасности пословања, тако да се државна давања значајно 

смање и  поприме карактер наменског финансирања.  

У овом поглављу посебно се приказују повезаност и разлике између 

аутсорсинга и јавно-приватног партнерства, као инструмената за увођење тржишних 

механизама у пословање јавних предузећа. Повезаност се види у њиховој заснованости 

на правно обавезујућим уговорним односима и прецизно дефинисаним интересима 

уговорних страна,  до којих се долази након опсежне анализе тржишта, трошкова и 
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користи и увек под условима јавног надметања. Може се чак рећи да су и аутсорсинг 

аранжмани и ЈПП пројекти развијени облици јавних набавки.  

Аутсорсинг јавних услуга и јавно-приватно партнерство су модели путем којих 

јавна предузећа прибављају екстерне ресурсе. Међутим, основни мотив за аутсорсинг 

јесте ефикаснија употреба ресурса и смањење трошкова, а код јавно-приватног 

партнерства у првом плану је обезбеђење приватног екстерног финансирања изградње 

јавне инфраструктуре, где је ефикасност моделски уграђена кроз приватно пружање 

јавне услуге. Аутсорсинг је углавном краткорочан агентски аранжман, заснован на 

екстернализацији углавном споредних пословних процеса, мањег обима, значаја и 

финансијске вредности и обухвата тек део ланца вредности јавне услуге. Јавно-

приватно партнерство обухвата главни део или целину ланца вредности јавне услуге, 

од формирања  инфраструктуре до пружања и наплате. ЈПП модел је дугорочна, 

законом уређена и пројектно организована правна и финансијска форма, која је 

заснивана на прецизној подели пројектних одговорности и ризика међу партнерима. 

Аутсорсинг партнер финансира преузети посао на традиционалан начин као сопствени 

интерни пословни процес. ЈПП пројекат се финансира доминантно путем пројектног 

финансирања, где су будући новчани токови ЈПП пројекта најчешће једини колатерал. 

Закључује се да је ЈПП далеко сложенији уговорни модел финансирања јавних услуга и 

инструмент за ширење тржишта јавних услуга. 

Мало је емпиријских доказа  о дугорочним ефектима аутсорсинга. Досадашња 

искуства са применом аутсорсинга у јавним предузећима у земљама транзиције,  су 

контроверзна. Неке студије показују да аутсорсинг јавних услуга није допринео 

повећању њиховог квалитета, за разлику од аутсорсинга у приватном сектору.  

Сва отворена питања аутсорсинга јавних услуга коначно се своде на питања 

квалитета јавне услуге. Аутсорсинг не може бити решење за лоше управљање од 

стране руководства јавног предузећа.  Аутсорсинг јавних услуга може да буде успешан 

ако омогућава исти квалитет јавне услуге уз ниже трошкове од постојећих или виши 

квалитет јавне услуге уз исте трошкове. Закључује се да менаџмент јавних предузећа 

треба да трага за другим пословним моделима  повећања квалитета јавних услуга, који 

настају пре свега на критици и неуспеху аутсорсинга.   

Алтернатива може бити предузимање унутрашњих мера  или интерна 

реорганизација,  што представља поновну интернализацију  делатности (insourcing) 

или централизацију пословних процеса (spin-off  реорганизација). Међутим, у јавним 

предузећима где повећање квалитета јавних услуга захтева значајна, истовремена и 

синхронизована финансијска  улагања, обим и квалитет финансијских средстава није 

могуће придобити из текућег буџета државе, а још мање из пословног фонда јавног 

предузећа. То је могуће постићи имплементацијом неког од ЈПП модела.  

Може се тврдити да практичан одговор на многобројне  недостатке 

аутсорсинга јавних услуга представља јавно-приватно партнерство, као модел 

приватног финансирања инфраструктуре јавних услуга, који обезбеђује повезаност 

пројектног финансирања са  пружањем јавне услуге у оквирима јединственог 

дугорочног пројекта.  ЈПП модел исправља изражене недостатке аутсорсинга у погледу 

управљања ризицима, јер омогућава партнерима перманентан мониторинг. 

У Трећем поглављу:  Потенцијали примене јавно-приватног партнерства у 

јачању капацитета јавног предузећа, даје се кратак преглед историјата ЈПП и 

објашњава се  економска суштина ЈПП концепта и његове специфичности, сличности и 

разлике у односу на јавну набавку и приватизацију. Фокус поглавља је разматрање 
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места и улоге  ЈПП у обезбеђењу јавне инфраструктуре, у оквиру чега се индикују 

области примене овог концепта пословања и доказују финансијски потенцијали у 

пословању савремених јавних пословних система. 

Финансирање јавне инфраструктуре и пружање јавних услуга започело је као 

иницијатива приватног сектора, али се од велике економске кризе (1929-1933)  

традиционално веже за јавни сектор. Савремено ЈПП настаје као одговор на изражене 

недостатке државног предузимања јавне инфраструктуре.  

У литератури постоји мноштво дефиниција ЈПП, најчешће са организационог, 

ресурсног и финансијског аспекта. Финансијски аспект представља ЈПП као модерни 

модел приватног финансирања изградње јавне инфраструктуре и ефикасног пружања 

јавне услуге у оквиру јединственог дугорочног пројекта. Постоји општа сагласност са 

Зеленом књигом ЕУ о хармонизацији националних регулатива у области јавно-

приватног партнерства у Европској унији (Green Papper, 20043) да су основни елементи 

ЈПП: пројектна организација, дугорочност, приватно финансирање и подела 

одговорности и ризика.  

Важно место у поглављу заузима приказ дискусија у ЈПП литератури везано за 

тзв. шире и уже схватање концепта ЈПП и за однос према јавној набавци и 

приватизацији. Једна група  аутора посматра модел приватне финансијске иницијативе 

(PFI), развијен посебно у Великој Британији, као еталон ЈПП. Овај приступ олакшава 

теоријско дефинисање „чистог“ модела, али  оставља ван концепта мноштво других 

облика ЈПП. Већина аутора сматра да су ЈПП готово сви облици дугорочне сарадње 

јавног и приватног сектора. То ствара потешкоће у дефинисању и моделирању ЈПП. У 

докторском раду ова схоластика се превазилази приступом о практичној погодности 

ЈПП модела за примену у јавним предузећима. 

Уочава се конвергенција савремених токова јавне набавке и ЈПП. Новија 

регулатива приближава јавне набавке ЈПП моделу, тако што јавне набавке попримају 

процесни карактер и захтевају значајна екстерна средства финансирања. По неким 

ауторима ЈПП је алтернатива јавној набавци или израста из јавне набавке као само 

још један модел набављања од стране јавног сектора, кoји трансформише јавни сектор 

из улоге инвеститора и продавца у улогу купца јавне услуге.  

ЈПП и приватизација се суштински разликују. ЈПП концепт је индиферентан 

према власништву и фокусиран је на финансирање пројеката јавне инфраструктуре и 

на економску ефикасност пружања јавне услуге, а јавни сектор остаје одговоран 

крајњим корисницима за успех ЈПП пројекта. Поистовећивање са приватизацијом 

долази због непознавања суштине ЈПП и у пракси је један од важних узрока његове 

слабе имплементације.  

Економска суштина ЈПП открива се и кроз поређење са традиционалним 

приступом. Традиционално финансирање, као преовлађујући облик финансирања 

инфраструктурних пројеката, лимитирано је нивоом буџетске задужености. 

Могућност примене ЈПП концепта настаје када се дужнички капацитет јавног сектора 

ближи лимиту или је потпуно исцрпљен. Примена ЈПП омогућава да се  јавни објекат 

гради без додатног задуживања државног буџета или јавног предузећа. 

                                                           
3 Commission of the European communities, Green paper: on public-private partnerships and community law on public 

contracts and concessions. Brussels, 30.04.2004.COM (2004) 327 Final https://op.europa.eu › publication › language-en 

(последњи приступ 25.01.2021). 
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ЈПП концепт омогућава финансирање пројеката модернизације изнад лимита 

задуживања великих јавних системеа. Његовом применом наставља се, и чак убрзава, 

изградња јавних објеката у условима исцрпљености традиционалних извора. 

Наглашава се улога ЈПП у условима апсолутног недостатка финансијских средстава за 

правовремену и синхронизовану реализацију пројеката у јавним предузећима. 

Алтернативе су дуготрајна реорганизација или изостајање великог броја пројеката. 

Питање опште потребе за ЈПП не би се требало постављати. То произилази из 

логике да je тражња за јавним услугама све већа и практично неисцрпна, а да су 

расположиви ресурси ограничени. Зато се питање оправданости ЈПП концепта 

преусмерава на питање квалитета. Питање оправданости као питање квалитета 

поставља вредност за новац (value for money) као меру цене јавне услуге, чије се 

перформансе описују степеном задовољства корисника и индикаторима финансијске и 

економске исплативости ЈПП пројекта. Економика јавне услуге у ЈПП моделу захтева 

упоређивање односа користи и трошкова са традиционалним моделом (тзв. 

комапаратор јавног сектора). У ЈПП концепту јавни партнер кроз механизам 

конкуренције поставља потенцијалним приватним партнерима задатак оптимизације 

односа цене и квалитета јавне услуге. На јавном партнеру је да читавом пројекту 

обезбеди транспарентност, што је у интересу пре свега корисника. Овакав приступ се 

дефинише као нови јавни менаџмент.  

ЈПП обезбеђује јавним предузећима  значајне додатне изворе финансирања 

пројеката, ефикасније управљање ресурсима путем пројектног финансирања, трансфер 

већине пројектних ризика на приватног партнера, посебно ризика финансирања, услове 

за подизање квалитета јавне услуге и фокусираност на планирање, дефинисање 

стандарда квалитета и контролу пружања јавних услуга. ЈПП обезбеђује приватном 

партнеру сигуран посао на дуги рок, ширење тржишта и постизање добити на основу 

ефеката економије обима. Главни одвраћајући фактор за приватни сектор је политичка 

нестабилност, која може да доведе до одустајања јавног партнера од ЈПП пројекта.  

Закључује се да, и поред снажне праксе традиционалног модела и спорих 

процеса реструктурирања,  ЈПП може бити значајан модел финансирања пројеката 

модернизације јавних предузећа.  

У Четвртом поглављу, Модели јавно-приватног партнерства пореде се са 

традиционалним моделима, те се анализира једна од уобичајених класификација ЈПП 

модела. Претходно се објашњавају појмови јавне инфраструктуре и вредносног ланца 

јавне услуге. Специфичност ЈПП модела је у интерсовању и способности приватног 

сектора да кроз овај пословни облик заузме целину вредносног ланца јавне услуге. ЈПП 

модели се разликују по томе који део вредносног ланца јавни партнер задржава у својој 

надлежности. Закључује се да традиционални модел остаје доминантан, а да 

имплементација различитих ЈПП модела може да буде важан инструмент за 

ванбуџетско прибављање недостајућих финансијских средстава.  

У докторском раду  предност се даје оним ЈПП моделима који би могли да имају 

важну практичну примену у модернизацији пословних система какав су железнице. Не 

занемарујући остале ЈПП моделе, констатује се да је заједничко улагање (јoint venture) 

погодан модел за имплементацију у пројекте модернизације техничког одржавања  у 

јавним привредним системима, јер користи постојећу велику активу јавних предузећа, 

што смањује обим и ризике финансирања, стимулише иницијативе домаћег приватног 

сектора и отвара простор за већи број ЈПП пројеката.  
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У овом делу дати  су графички прикази пројектног финансирања за све основне 

ЈПП моделе  по угледу на сличне шеме Е.R. Yescombe-a (2010).   

У Петом поглављу, Пројектно финансирање, даје се кратак преглед основних 

карактеристика пројектног финансирања, као „најкоришћеније методе финансирања“ 

код ЈПП пројеката. Пројектно финансирање се посматра као претежно конзорцијални 

облик „финансијског инжењеринга“ и представља  као сет сложених и структурираних 

техника дугорочног финансирања инфраструктурних пројеката.  Ове технике заснивају 

се на експертској процени будућих новчаних токова које генерише пројекат и на 

дисперзији ризика на страни приватног партнера.  Процене о исплативости заснивају 

се на сагледавању обима и динамике новчаних токова у дугом периоду експлоатације 

ЈПП пројекта, што захтева свођење њихових величина на (нето) садашњу вредност.  

Наглашава се да се пројектно финансирање базира на високом учешћу екстерних 

извора финансирања пројекта. Ризик финансирања ЈПП пројекта зато пада на екстерне 

изворе, који су обезбеђени будућим приходима и имовином пројекта као јединим 

колатералом. Финансијер ће предузети пројектно финансирање када је убеђен да 

прецизно дефинисани пројектни уговори гарантују да ће новчани приливи бити 

реални. Због ове специфичности пројектно финансирање није исто што и 

финансирање пројеката, које је типично за корпоративно финансирање. Ово указује на 

висок степен подударности технике пројектног финансирања са организацијом и 

логиком ЈПП концепта, код кога је иманентно да се ризик финансирања преноси са 

јавног на приватни сектор. ЈПП се остварује искључиво у условима дефинисаног 

пројекта, што омогућује примену техника пројектног финансирања. Пројектно 

финансирање подразумева да је пројекат независан и издвојен у пројектно друштво. 

Пројектно финансирање уско је повезано са поделом ризика, што се детаљније 

посматра у седмом поглављу докторског рада. Управљање ЈПП пројектом врши се на 

основу прецизне уговором дефинисане поделе одговорности и ризика између актера 

пројекта, што одговара захтевима реструктурирања јавних предузећа.  

У овом делу рада врши се поређење пројектног финансирања са техникама 

корпоративног (пословног) финансирања. Модел пројектног финансирања путем 

високог финансијског левериџа може надоместити евентуалне предности које јавно 

предузеће може да има  у моделу корпоративног финансирања кроз повољније 

задуживање код МФИ. Између пројектног и корпоративног финансирања постоји 

читава лепеза различитих техника финансирања пројеката. Међу њима је посебно 

заступљено структурирано финансирање, које се заснива на трансферу ризика према 

реалним могућностима учесника да их подносе (умање, елиминишу) и у циљу веће 

дисперзије ризика. Закључује се да је пројектно финансирање основни модел, а да су 

различити облици структурираног финансирања у пракси најзаступљенији. 

У Шестом поглављу, Аспекти финансирања јавно-приватног партнерства, 

сагледавају се критични фактори управљања финансирањем пројекта, а пре свега обим 

и структура извора финансирања пројекта, услови задуживања на финансијском 

тржишту и дужнички капацитет, технике финансирања, обезбеђење ризика , капитални 

и оперативни трошкови пројекта и оперативни приходи у периоду трајања пројекта. 

Пројекције финансијске и економске оправданости пројекта су значајне  и за јавног и 

за приватног партнера. Јавни партнер предузима ове експертске анализе да би донео 

одлуке о избору начина реализације пројекта и избору приватног партнера. Приватни 

партнер обавља сложене анализе критичних фактора финансирања како би, полазећи 

од тендерских услова, сагледао одрживост и исплативост пројекта,  укључујући и 

сценарио пропасти пројекта. Приватног понуђача интересује пре свега стопа поврата 
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на уложена средства, односно интерна стопа рентабилности пројекта (IRR – Internal 

Rate of Return). Реална процена будућих новчаних токова пројекта је најважнија, с 

обзиром да се ЈПП пројекат заснива на необезбеђеном екстерном финансирању. 

У овом делу докторског рада се указује на изразиту корелацију критичних 

параметара финансирања и на њихову употребу као алата за управљање финансирањем 

пројекта. Подизање учешћа екстерних у укупној структури извора финансирања 

пројекта повећава задуженост пројектног друштва и ризике финансирања. Трагање за 

оптималним односом између сопственог и екстерног финансирања укључује висину 

цене капитала (каматне стопе) и атрактивност пројекта за потенцијалне финансијере.  

Други важан аспект тиче се анализе утицаја дужничког капацитета на 

профитабилност пројекта. Главни параметар за одлуку о уласку у пројектно 

финансирање је дужнички капацитет пројекта. Профитабилност пројекта је виша што 

је већа разлика између интерне стопе рентабилности и каматне стопе. Лимит 

задужености је у тачки кад је интерна стопа поврата једнака каматној стопи (IRR=k).  

У анализи управљања финансирањем ЈПП пројекта истиче се да је приватни 

партнер веома сложен ентитет. Бројност учесника у ЈПП пројекту повећава степен 

ентропије пројекта, јер индивидуална очекивања учесника могу довести до конфузије у 

подели одговорности. То поскупљује пројекат, подиже ризике и отежава економику 

пројекта, па се изводи закључак о потреби оптимизације броја учесника у пројекту. 

Сложеност „приватне стране“ има и своје предности, јер доводи до дисперзије ризика. 

Менаџмент одржава дугорочну финансијску равнотежу пројекта поделом пројектних 

ризика на више учесника већ у припремној фази пројекта. Закључује се да постоји 

очигледна повезаност структуре поделе ризика са структуром извора финансирања.  

У Седмом поглављу, Улога ризика у имплементацији јавно-приватног 

партнерства, третира се подела пројектних ризика као основна особина ЈПП модела, 

приказује се значај анализе и управљања ризицима за успех пројекта. У пројекту, као 

холистичком збиру активности, укупан пројектни ризик је пондерисана сума ризика 

свих пројектних активности. Код дугорочних пројеката као што су ЈПП пројекти 

постоји релативно висока вероватноћа да ће излазни параметри током година могу 

постати другачији од параметара који су добијени проценом у време поставке пројекта.  

Управљање финансијским ризиком је суштински значајно, јер трансфер 

одговорности и ризика финансирања пројекта са јавног предузећа на приватног 

партнера заузима централно место у ЈПП концепту. Истичу се две иновативне особине 

које чине основну квалитативну разлику у односу на пројекте у искључивој 

организацији јавног предузећа: (а) приватни партнер преузима одговорност и ризике 

финансирања пројекта и (б) приватни партнер даље врши трансфер пројектних ризика 

на више учесника пројекта на приватној страни. Изводи се закључак да ЈПП концепт у 

својој поставци садржи уграђен инструментаријум за оптимизацију пројектних ризика,  

јер се ризици преносе на оне учеснике пројекта који с њима могу најбоље управљати.  

Ова особина показује да ЈПП доминантно може да постигне већу вредност за новац 

(VfM), као синтетичку меру успеха јавног пројекта. Трансфер ризика доказује да је 

ЈПП економски ефикасан модел пословања, а не тек модел финансирања пројеката 

изнуђен лимитом задужености јавног предузећа.  

У овом делу докторског рада анализирају се и позната правила пројектног 

финансирања са аспекта њихове повезаности са пословним и финансијским ризиком.  

У Осмом поглављу, Регулатива имплементације јавно-приватног 

партнерства, приказани су правни  и институционални оквири који се тичу 
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финансијског аспекта ЈПП. Указује се да се ЈПП не може поставити без приватног 

интереса и политичке воље, као два неопходна предуслова.  Потреба уређивања 

односа у овај области јавила се пре свега зато што приватни сектор, по природи ствари, 

нема потребан сензибилитет за социјалну страну јавног пројекта, која се мери 

квалитетом јавне услуге. Отуда је уређење односа нарочито изражено у погледу 

постављања параметара одрживости пројекта, правила финансирања и излазних 

перформанси јавног пројекта. Поред законске и институционалне уређености и 

стварања амбијента ниског политичког ризика за приватна улагања, неопходно да 

држава има јасне стратегије развоја и развијене мере финансијске и друге подршке 

приватним иницијативама. Паралеелно у јавним предузећима потребни су програми 

реструктурирања усмерени на примену тржишних инструмената у пословању, 

специјалистички образован кадар и независан професионални менаџмент.  

У овом поглављу посебно су извучени финансијски аспекти ЈПП регулативе у 

Србији, која се заснива на Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама (2011). 

И поред релативно добре регулативе и изграђених ЈПП институција,  закључује се да је 

у Србији слаба имплементираност ЈПП модела у финансирању пројеката јавне 

инфраструктуре. И даље је низак ниво информисаности, стручних знања и 

опремљености јавних служби и менаџмента и стручних служби јавних предузећа.  

У Деветом поглављу, Финансијски аспекти примене ЈПП у процесима 

пословања и јачања капацитета железнице, аплицирне су претходно изнете 

теоријске поставке ЈПП концепта на случај пословног система Железница Србије. 

Претходно се даје кратка анализа пословања српских железница, приказана на значајно 

дугој временској серији 2000-2018. године, како би се трендови могли што 

компетентније сагледати.  Коришћени су углавном подаци из званичних годишњих 

извештаја о резултатима пословања Железница Србије ад.  Историјском методом 

приказани су процеси реорганизације и аутсорсинга, њихови мотиви и резултати, 

закључно са процесом издвајања три core делатности у склопу реформи из 2015. год. 

У овом поглављу испитују се могућности примене ЈПП у железничком 

пословном систему у Србији. Организациона промена извршена 2015. године створила 

је важне организационе предуслове за увођење тржишних елемената у пословање и 

повећање економске ефикасности и конкурентности на европском транспортном 

тржишту.  Истражују се потребе и могућности за наставак процеса аутсорсинга, као и 

за имплементацију модела јавно-приватног партнерства. Предвиђа се развој аутсорсинг 

аранжмана, пре свега у областима производње железничких компоненти, као и 

различитих делатности којим се гарнира јавна услуга железничког превоза.  

Имплементација ЈПП модела, гладано са аспекта постојећих околности,  реално 

је могућа пре свега у делатностима саобраћајне логистике и одржавања железничких 

капацитета. Могући ЈПП пројекти у овим областима су многобројни и захтевају 

значајна екстерна финансијска средства и потребно је да се реализују синхронизовано 

са великим инфраструктурним пројектима које предузима држава. Ово треба да буде 

важан део стратегије развоја железница у Србији и региону, јер би синхронизована 

улагања у развој могла значајно убрзати реструктуриранје и модернизацију железница 

у Србији. 

У оквиру овог поглавља дата је студија случаја, која практично показује 

потребе, могућности и изазове имплементације ЈПП концепта на примеру пројекта 

железнице у области интермодалног саобраћаја.  
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У Десетом поглављу, Закључна разматрања, дају се најважнији закључци који 

иду од чисто теоријских ставова до добијених резултата испитивања финансијске и 

економске оправданости имплементације ЈПП модела  у конкретним железничким 

пројектима. Закључна разматрања садрже и одређене  практичне препоруке за 

менаџмент железнице и уопште јавних предузећа, као део практичног друштвеног 

доприноса докторског рада пословној пракси. 

II ЗНАЧАЈ И УЛОГА АУТСОРСИНГА У ПОСЛОВАЊУ  

1. Појам и економска суштина аутсорсинга 

outsourcing), што дословно значи: коришћење спољних ресурса. Oва синтагма упућује 

на то да се ради о потреби да се користе, додатно или у неком другом обиму, ресурси 

којим располаже други ентитет. Аутсорсинг је коришћење ресурса у већем обиму или 

другачијем квалитету од оних којим сâма организација располаже. Организације 

располажу ограниченим ресурсима и немају многе специфичне ресурсе, као што су, на 

пример, посебна знања, специјалне вештине, специјализовани алати, опрема и сл. До 

онога што саме не производе, организације у свим фазама развоја тржишта долазе у 

процесу размене. Коришћење спољних ресурса иманентно је тржишној привреди и 

постоји од како постоји тржиште.  

Аутсорсинг као пословна пракса везан је за почетке масовне индустријске 

производње у Европи. Аутсорсинг се појавио као последица специјализације 

делатности. Изузетност у изради производа и пружању услуга била је од почетка 

главни услов предности над конкуренцијом. Филозофија аутсорсинга је филозофија 

специјализације. Ради се о давно уоченој (А.Смит, Д. Риkардо, Ј.С.Мил, К.Маркс....) 

потреби о подели рада у условима масовне (индустријске) производње, и то у 

међународним оквирима. Много касније П. Друкер све позива да аутсорсују и 

препоручује: уради оно што радиш најбоље а препусти остало. (Do what you do best 

and outsource the rest). Аутсорсинг је управљачки пословни акт којим организације 

привремено или трајно измештају секундарне послове у оне организације којима је то 

примарна делатност. Овде се види суштина аутсорсинга као појавног облика општег 

тренда специјализације. Аутсорсинг је процес који омогућава два истовремена, 

паралелна и комплементарна процеса специјализације: (а) препуштање дела послова 

оним организацијама које их могу обављати „брже, боље и јефтиније“ и (б) 

преусмеравање свих распосложивих ресурса на примарну делатност. (Drljača, 2010:53).  

Аутсорсинг је  пословни подухват оријентисан на постизање непосредних 

финансијских користи, пре свега на смањење трошкова. Смањење трошкова, односно 

смањење обима ангажованих финансијских ресурса по јединици производа, увек је 

примарни разлог за доношење одлуке о аутсорсингу. Виша ефикасност употребе 

расположивих средстава (ресурса) у основи је сваке пословне одлуке, па и аутсорсинг 

одлуке. Ради се о примени принципа економичности, као основног економског 

принципа. У том смислу специјализација се јавља као општи мотив, а аутсорсинг као 

један од инструмената принципа економичности.  

У последњој четвртини 20. века аутсорсинг прво почиње да обухвата лаку 

индустријску производњу која је радно интензивна. Компаније са Запада селе 

производњу у земље Истока које располажу са обиљем јефтине радне снаге. 

Производња је углавном стандардизована, не изискује специјалистичка знања 

запослених, па ниски трошкови рада постају главни извор конкурентских предности. 

Типичан пример је амперичка компанија Nike, која је крајем осамдесетих преселила 

комплетну производњу спортске обуће на Далеки Исток, задржавајући само 
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управљање брендом као своју ексклузивну интерну компетенцију (Popović, N. et al, 

2010). На тај начин аутсорсинг прераста од акта препуштања споредних 

активности другима у осмишљен правац компанијског развоја. Аутсорсинг пословних 

процеса (BPO-Business Process Outsourcing) постаје најзаступљенији у сектору 

производње (Konstandinović, 2009). 

Нови талас аутсорсинга почетком деведесетих година прошлог века повезан је 

са применом информационо-комуникационих технологија у пословању. Први велики 

уговор о аутсорсингу склопљен је 1989. године у области информационо-

комуникационе (ИК) индустрије између корпорација IBM и Kodak Eastman Company. 

(Neđić, 2013). Почетком овог века аутсорсинг је захватио скоро трећину ИТ 

логистичких услуга у САД и земљама западне Европе, посебно у Великој Британији. 

Брзина у извршавању пословних активности доводи до тога да логистичке функције 

постају најзначајнији извор конкурентске предности. Дешава се процес драстично 

брзих промена на тржиштима тражње и понуде. Оптимизација економске ефикасности 

организације, као циљ који је претежно усмерен на унутрашње снаге организације, 

трансформише се у савременом пословању  у оријентацију на одржавање дугорочне 

конкурентске способности, што значи уважавање фактора пословног окружења. 

(Greaver,1999:3). То је условило да се флексибилност организације развије у важан 

извор конкурентске предности. Аутсорсинг се развија као глобални процес измене 

постојећих пословних структура у флексибилне. Примећује се да је аутсорсинг 

„најбржи растући сегмент“ глобалног тржишта, највише у информатичким услугама. У 

том контексту савремени аутсорсинг треба посматрати и као „растући простор за 

пословање“ (Drljača, 2010:53-64; Jaško et al, 2017). Савремене организације су 

принуђене да све више аутсорсују, односно да послове препуштају онима који имају 

већу компетентност, чак без обзира на кључност посла. Уочава се тренд све бржег 

приближавања аутсорсинг процеса језгру пословања савремених компанија у свету. 

(Jaško et al, 2017).  

Сâм термин аутсорсинг (outsourcing) појавио се крајем деведесетих, као опис 

нове гране пословања којом су се почеле бавити ИТ компаније. Са развојем феномена 

аутсорсинга у пословној пракси јавила се потреба његовог теоријског објашњења. 

Први теoријски поглед на процес аутсорсинга дао је Peter Drucker у чланку под 

насловом Sell the Mailroom,  који је објављен 1989. године у Vall Street Journal. 
(http//www.outsourcing, приступ остварен 04.03.2018.). 

Аутсорсинг се прво развио као пословна пракса, па је потом дошло до његовог 

теоријског објашњавања. Мноштво дефиниција појма аутсорсинга произилази из 

чињенице да се овај пословни приступ у пракси појављује у различитим облицима и 

комбинацијама и да је мотивисан различитим пословним интересима. Многобројни 

аутори прилазе са различитих аспеката феномену аутсорсинга и наглашавају његове 

одређене особине. Дефиниције аутсорсинга се крећу од традиционалног става о 

аутсорсингу као „измештању активности“ ван организације (Wang,J.J., 2012), па до 

схватања која потпуно занемарију класичне елементе аутсорсинга и истичу измењени 

карактер аутсорсинга у савременим условима пословања (Drljača, 2010:53-64).  

У пословној пракси општеприхваћено је схватање да је аутсорсинг „споразум 

којим једна компанија уговара део својих постојећих интерних активности са другим 

компанијама“ (Neđić, 2013). Аутсорсинг је сваки задатак, посао, операција или процес 

који се уговара са спољним добављачем на одређени временски период. Организација 

ангажује спољног добављача за тачно одређене послове, до утврђеног нивоа обима, 

сложености и одговорности. Организација ће изместити пре оне активности које се 
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не обављају добро и ефикасно, односно напустиће активности у којим је конкуренција 

боља. (Lacković, 2014; Jaško et al, 2017). Овако саопштено схватање је најопштији став 

о појму аутсорсинга. Аутсорсинг се традиционално схвата као пословни подухват 

којим се један или више углавном споредних послова најчешће заједничких, 

логистичких послова који се обављају унутар организације, препуштају другој 

организацији, спољном добављачу, под одређеним уговорним условима. „Аутсорсинг је 

уговор којим се на одређено време, а неретко и трајно, преноси обављање дела или 

целокупне пословне делатности спољном партнеру, који на тај начин преузима једну 

или више пословних функција и активности у некој организацији. Алтернативно се 

аутсорсингом сматра делегирање пружања услуга или обављања одређених активности 

спољним партнерима који имају лиценцу да обављају такве услуге или послове 

ефикасније, трошковно рационалније и уз задржавање захтеваних прихватљивих 

стандарда.“ (Alper, 2004:14, према  Grubišić Šeba, 2014:30).   

У терминологији аутсорсинга предузеће које је предузело аутсорсинг назива се 

организација, а спољни добављач који је прихватио тај посао, назива се аутсорсинг 

организација. Организација може аутсорсовати сваку интерну активност другој 

организацији којa је ефикасннија у обављању те активности (Ikediashi, 2014).  

Савремене пословне теорије препоручују да се аутсорсују све пословне 

активности које нису кључне. У основи свих теорија стоји економска теорија 

компетитивности (Prahalad&Hamel, 1990:79-91) и економија трансфера трошкова 

(Coase, 1937). Може се тврдити да је у организационим теоријама аутсорсинг пандан за 

оно што се у класичној економској теорији зове реалокација фактора производње. У 

ресурсним теоријама ради се о инструменту за реалокацију ресурса, у процесним о 

екстернализацији пословних процеса, у предузетничким, о активностима за 

пенетрацију тржишта и стицању конкурентских предности, у трансакционим, о 

снижавању цене коштања, у агентским је то раширен уговорни облик представљања, у 

теоријама стратегијског менаџмента реч је флексибилности организационе структуре 

као основног стратешког ресурса, односно о моделу савременог пословања. (Banjanin 

et al, 2011:78). У теорији стратегијског менаџмента аутсорсинг је процес конципиран 

у склопу стратегије реструктурирања пословних организација (Drljača, 2010:53-64).   

Схватања о карактеру аутсорсинга су хетерогена. Једна литература 

аутсорсинг види као једнократну тржишну трансакцију, друга као процес, трећа 

наглашава његову свеопшту појаву и примену у пословној пракси (нпр. као одговор на 

рецесију, одговор националних економија на либерализацију тржишта, стварање 

аутсорсинг земаља и сл.). Посебна група истраживања бави се економском суштином 

аутсорсинга као инструмента савремене управљачке стратегије, која није циљно 

усмерена на непосредне бенефите, него на стварање системских услова који 

ефектуирају у остваривању конкурентске предности организације на дуги рок. (Jaško et 

al, 2017). Може се извести генерална подела аутсорсинга на онај који је оријентисан на 

прибављање непосредних користи, пре свега на снижавање трошкова и прибављање 

спољних non core (индиректних) ресурса, и на онај који је оријентисан на стварање 

компетитивних предности организације које на дуги рок могу да обезбеде повећне 

приходе за организацију. Оба типа паралелено егзистирају у пракси. 

Многи аутори аутсорсинг виде као акт којим организација препушта мање 

важне унутрашње активности или процесе спољном добављачу  у циљу фокусирања на 

главне пословне активности и процесе (core business). (Greaver,1999:3; Drljača 2010:53-

64). Према немачком привредном лексикону „аутсорсинг је пресељење неких 

пословних активности добављачима, које омогућава фокусирање на основну 
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делатност, односно смањење директног управљања у ланцу додатне вредности и бољу 

вертикалну интеграцију организације, услед које се могу остварити трошковне уштеде 

и постићи бољи стартешки и оперативни положај на тржишту“ (Springer 

GablerWirtschaftslexikononline,http.//wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/outsourcing.ht

ml, према Grubišić Šeba, 2014:34). Фокусирањем на основну делатност долази до 

ослобађањa не само финансијских, већ и других пословних ресурса (људских, 

материјалних, информатичких, управљачких и сл.). Са тог становишта аутсорсинг је 

процес фокусирања организације на основну (core) делатност. И аутсорсинг 

организација долази у позицију да се фокусира на делатност коју је преузела.   

Аутсорсинг се често схвата и као растерећење пословног процеса (Wang,J.J., 

2012). Интензивни развој организација доводи до екстензивног раста броја функција и 

пословних процеса, па у једном моменту настаје потреба да се неки процеси препусте 

онима који их ефикасније обављају и то тако што ће организација запослити неког ко 

има потребна знања, искуства и вештине, или ће то препустити некоме ван 

организације. Који ће пут организација изабрати зависи од непосредних трошкова које 

са собом повлачи једна од ове две опште варијанте. Аутсорсинг дилеме се могу решити 

поређењем маргиналних трошкова финансирања и маргиналних трошкова трансакција.  

Аутсорсинг изазван мањом ценом коштања односи се пре свега на 

стандардизоване послове где се ниво квалитета производа и услуге не доводи у 

питање. Са друге стране, организација се најчешће одлучује да високо специјалистичке 

послове, који јој углавном требају повремено, препусти другим специјализованим 

организацијма, које то по правилу раде јефтиније. Ови облици аутсорсинга теже да 

буду дугорочни. Дугорочност је основна разлика аутсорсинга класичне набавке, која је 

једнократна тржишна трансакција (Lacković, 2014:; Jaško et al, 2017).  

Измештањем неких послова у другу фирму не долази до њихове продаје, па 

аутсорсинг није продаја. Измештање споредних послова не значи да они више нису од 

виталног интереса за организацију (Greaver, 1999). Њихово обављање  преусмерава се 

ка спољном добављачу на основу процене да би он то радио ефикасније и јефтиније.  

Понекад се у аутсорсинг подухвате сврстава и подуговарање (енгл. sub-

contracting), јер се такође ради о додељивању интерних послова спољном добављачу, 

кроз процедуре (јавне) набавке и под утврђеним уговорним условима. Подуговарањем 

организација обично препушта подуговарачу и сопствене раднике, постројења и 

опрему, на основу рачунице да би тиме постигла вишак финансијских средстава који би 

се могао фокусирати на основне делатности. Међутим, за схватање аутсорсинга од 

посебне је важности управо појам реалокације, односно да се аутсорсовани посао 

првобитно морао обављати у организацији, пред одлуке да се тај посао измести у 

други пословни ентитет. Ово реалоцирање интерног посла у другу организацију 

 

Уколико се предузима измештање целокупног пословног процеса, онда се ради 

о аутсорсингу процеса (Quinn&Hilmer, 1994:43-56). Аутсорсинг је пословни подухват 

који подразумева менаџерску одлуку и њену имплементацију, што даје аутсорсингу 

атрибуте процеса. Аутсорсинг захтева претходно дефинисање пословних процеса, 

SWOT и CB анализе, доношење одлука о екстернализацији и спровођење процедуре 

избора аутсорсинг партнера, као и праћење набавке. Из овога произилази да је 

аутсорсинг осмишљен управљачки акт који има процесни карактер (Ikediashi, 2014:). 

Поједини аутори посматрају аутсорсинг и као ефикасан алат за прибављање 

екстерних ресурса. Quinn&Hilmer (1994:44) дефинишу аутсорсинг као коришћење 
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спољних ресурса. Препуштање да се одређена, углавном интерна активност или процес 

обаве ангажовањем ресурса друге организације, јесте прибављање додатних ресурса. 

Полазећи од језичког значења енглеског термина out source–спољни извор, неки аутори 

(Lacković, 2014:) не посматрају аутсорсинг само као издвајање посла-процеса из 

организације, већ напротив, подухват у коме организација тражи, повремено или 

дугорочно, додатно ангажовање недостајућих ресурса из других извора. То могу да 

буду друге организације (најчешће оне које се специјалистички баве неким пословима) 

или слободна занимања (freelancers), односно физичка лица која обављају посао по 

уговору за неку компанију а нису у њој запослени (што је једна од основних особина 

ИТ аутсорсинга). Организација ће се одлучити за екстерног провајдера би решила 

недостатак специјалних знања и вештина, прибавила специфичне интелектуалне 

ресурсе (професионална знања, техничке иновације, инфоматичке и управљачке 

интрефејсе) (Kroes&Ghosh,2010:124-43), или нове специфичне способности које могу 

бити извор конкурентске предности (Capron&Michel, 2004:157-174).  

Аутсорсинг је уговорни пословни модел којим организација ангажује друге 

организације  и физичка лица за обављање активности које су јој потребне. Овде важи 

Косеов закон (Coese), по коме ће организација предузети екстерно обављање појединих 

интерних активности у оном моменту када процени да су јој трошкови ангажовања 

екстерних организација или експерата мањи и обрнуто. У пракси аутсорсинг делује као 

инструмент за привлачење спољних специјалистичких и других додатних пословних 

ресурса. Ефикасност употребе на овај начин ангажованих екстерних ресурса мери се 

висином остварених маргиналних прихода, у односу на остварене маргиналне 

трошкове по основу ангажовања ових додатних ресурса. (Kostandinović, 2009). 

Из претходног може се закључити да је аутсорсинг економско-правна радња 

којом организација, измештањем ван организационих граница неке активности или 

процеса (1) обезбеђује додатне екстерне ресурсе којим се та активност ефикасније и 

јефтиније обавила екстерно него што то може интерно и (2) ствара могућност да се 

аутсорсингом ослобођена средства усмере у њену основну делатност.   

Процеси аутсорсинга делују вишеструко на прибављање додатних ресурса.  

Прво, аутсорсинг је један од начина да организације прибаве спољне non core 

(индиректне) ресурсе. Употреба ових ресурса увек је ефикаснија од употребе интерних 

ресурса организације, што омогућава нижу цену коштања аутсорсоване активности. П. 

Друкер узима као довољан критеријум за аутсорсинг чињеницу да организација у 

неком послу „није показала никакву посебну способност“ (Druker,2006). Ако 

организaција нема ресурсе којима може да задовољавајуће обави неку активност 

(најчешће нема запослене са потребним специјалностима како би постигла квалитет 

или нема довољано расположивих финансијских средстава којим би постигла 

економију обима), онда та активност долази у први план за аутсорсинг. Препуштање 

другој организацији да неку акивност обавља на уговорној основи не доноси, међутим, 

само ослобађање ресурса који се могу реалоцирати на оне области које организација 

добро обавља, већ и: (а) доводи до увећавања укупних ресурса ангажованих у 

пословању организације, јер се на обављању аутсорсоване активности ангажују 

екстерни ресурси друге организације, што се у аутсорсинг литератури слабо спомиње; 

(б) смањује цену коштања аутсорсоване активности, а тиме и укупну цену коштања 

основне делатности, па организација по ценовној основи може повећати предност у 

односу на конкуренцију; (в) доводи до већег квалитета аутсорсоване активности 

(производа или услуге), што може бити узрок повећања конкурентности по основу 
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квалитета; (г) по правилу решава проблеме потребног обима активности и обезбеђује 

just in time компоненту, што може да смањи логистичке трошкове и уговорне ризике.  

Друго, фокусирање на core делатности омогућава организацији ефикаснију 

употребу унутрашњих ресурса. У том смислу аутсорсинг се може схватити као форма 

која има карактер специфичног (индиректног)  извора финансирања. Фокусирањем 

ограничених финансијских средстава на core процесе, не постиже се само њихова 

концентрација, већ се појачава и њихов финансијски флукс и побољшава ефикасност 

употребе финансијских ресурса. Овај аутсорсингом постигнути квалитет има ефекат 

додатног финансијског прилива за организацију. Реалокација унутрашњих ресурса 

представља најјефтиније прибављање пословних ресурса, јер не подразумева ни 

садашње ни будуће трошкове прибављања, као што је то случај код прибављања 

екстерних ресурса са финансијског тржишта. Удео ниже цене коштања аутсорсинг 

посла у снижењу укупне цене коштања производа или услуге мањи је од ефеката који 

на трошкове пословања има фокусирање ресурса на примарну делатност. Фокусирање 

аутсорсингом ослобођених ресурса на основну делатност (а) повећава број производа 

или услуга апсолутно и по јединици времена (продуктивност), (б) смањује обим 

ангажованих средстава по јединици производа или услуге (економичност), (в) 

омогућава већу разлику између продајне цене и цене коштања (профитабилност), (г) 

повећава способност организације у измиривању текућих обавеза (ликвидност). 

Аутсорсингом се повећава обим ангажованих средстава у односу на целину пословног 

задатка, а фокусирање пословних ресурса на основну делатност повећава ефикасност 

њиховог ангажовања и позитивно утиче на јачање интерних фактора квалитета 

пословања. У овом случају аутсорсинг треба посматрати као срачунат пословни потез 

којим организација црпи унутрашње резерве, како би одржала финансијску равнотежу, 

повољну структуру између средстава и извора средстава, односно између сопствених и 

екстерних ресурса. Aутсорсинг je добро промишљен пословни план, а не тактички 

подухват за снижавање цене коштања издвојених послова (Greaver,1999:3). 

 Треће, повећава се економија обима код аутсорсинг организације. Оно што је 

организација, доносећи одлуку о аутсорсингу, одлучила да није њен фокус пословања, 

кроз аутсорсинг процес постаје фокус пословања друге организације. (Ković, 2018).  

Четврто, значај обима и структуре аутсорсингом ослобођених средстава јесте и 

у томе што се подиже учешће сопствених у укупним пословним средствима 

организације и повећава њена солвентност. Истовремено, то говори и о већем 

потенцијалу организације да ангажује нова екстерна финансијска средства, не 

повећавајући степен задужености. Додатна корист може бити и лакше обезбеђивање 

екстерних средстава на финансијском тржишту, под повољнијим условима и знатно 

мањим трансакционим трошковима (нпр. камате). Ово говори о мултипликаторском 

деловању аутсорсинг процеса. (Ković, 2018).  

Пето,  оријентација на аутсорсинг може бити и последица недостатка или 

недовољног квалитета пословних, пре свега финансијских ресурса у односу на 

пословне амбиције или захтеве окружења. У том случају организација прикупља на 

тржишту недостајуће ресурсе, односно тражи погодне партнере како би могла 

финансијски и оперативно извести неки пословни пројекат. Ово тражење „помоћи на 

тржишту“ помаже концентрацију сопствених ресурса на главне активности, олакшава 

управљање базичним пословним процесима и омогућава ефикасније обављање главних 

активности ангажовањем спољних ресурса на обављању аутсорованих делатности, 

(Drljača, 2010:53-64). Mоже закључити да аутсорсоване делатности нису непотребне 

делатности, већ да се ради о пословима који су од важности за организацију (Jaško et 
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al, 2017). Другачије речено, ради се о пословима без којих организација не би могла 

обављати фокусиране послове, тј. не би могла функционисати. Организација се 

одлучује на аутсорсинг (а) послова које спољни добављач може ефикасније да обавља, 

(б) послова које ефикасно обавља али нема довољно потенцијала да финансира њихов 

развој, (в) када жели да увећа пословне ресурсе. Према томе, аутсорсинг делује као 

јако управљачко средство за реалокацију ресурса организације. 

Шесто, организације могу да користе аутсорсинг као краткорочан пословни 

подухват и као тактичку меру у текућем пословању (McIvor, 2000:22-36). Тада је 

аутсорсинг је једнократна тржишна трансакција, најчешће као одговор на ексцесну 

тражњу, којим се жели постићи испорука на време и у потребном обиму. Аутсорсинг 

изазван тржишном коњунктуром није срачунат на јефтинију цену коштања 

аутсорсованог посла, већ на извршење тржишног захтева, односно на чување тржишне 

позиције и често може имати и увећане трошкове. Али, и у том случају аутсорсинг 

представља инструмент проширења ресурса, односно прибављања додатних ресурса.  

Позитивни ефекти аутсорсинга повећавају укупни финансијски потенцијал и 

конкурентску предност организације у текућем пословању. Повећање финансијског 

потенцијала организације огледа се у томе што се: (а) ослобађају финансијска 

средстава везана за неефикасне активности и омогућава њихова ефектнија употреба у 

активностима које се ефикасније обављају; (б) мења се структурa финансијских 

средстава организације у корист сопствених средстава, што побољшава солвентност 

организације; (в) финансијски менаџмент организације добија шире могућности за 

планирање новчаних токова; (г) организација индиректно прибавља додатна, екстерна 

финансијска средства која имају ефикаснију употребу; (д) организација прибавља 

екстерна финансијска средства под повољнијим условима од оних са финансијског 

тржишта; (ђ) организација се доводи у повољнију позицију за задуживање на 

финансијском тржишту; (е) постиже се фокусирање финансијских и укупних 

пословних ресурса подизвођача на аутсорсовану активност. (Ković, 2018). Aутсорсинг 

може бити инструмент оптимизације употребе пословних ресурса организације. 

Већина савремених аутора заступа тезу да је аутсорсинг организационо-

пословни пудухват који омогућава структурне промене у организацији. (Eisenhardt, 

1989:57-74, Popović, N. et al., 2010). Реализација аутсорсинга доводи до 

реструктурирања укупних организацијских активности. (Prahalad&Hamel,1990:79-91; 

Drljača, 2010:53-64; Ikediashi, 2014). Наиме, свако издвајање посла, ма колико он био 

периферан, мења одређене структуре у организацији. Што је пословни процес који се 

издваја већи или важнији, структурне промене у организацији су веће. Најпре ће бити 

измењене оне пословне структуре које су еластичније. У првом реду долази до измена 

у смеровима новчаних токова, односно у структури финансијских ресурса, јер се врши 

њихова пренамена у (пре)остале делатности у организацији (обично у core делатности), 

елиминишу се одливи финансијских средстава за процесе који су аутсорсовани, а по 

правилу повећавају се извори наменских средстава за финансирање core  процеса. 

Измене у структури финансијских ресурса (са аспекта њиховог трошења) прате  

измене у структури трошкова. Смањују се одређени интерни трошкови везани за 

аутсорсовани процес, али се повећавају трошкови набавке и одговарајући 

трансакциони трошкови. Рентабилност организације након извршеног аутсорсинга 

неког процеса очекивано је повећана, јер се у подухват ушло са унапред утврђеном (и 

измереном) проценом да је куповина јефтинија од сопствене производње. 

Економичност је такође повећана, јер су трошкови по јединици производа очекивано 

мањи. Ликвидност организације након извршеног аутсорсинга, међутим, може бити у 
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првом периоду угрожена, јер је потребно обезбедити више ликвидних средстава за 

екстерна плаћања, која могу да укључују и плаћање аванса или полагање средстава 

обезбеђења плаћања. Добро одмерен аутсорсинг увек доводи до повећања свих 

основних економских показатеља успеха организације.  

Што је веће учешће финансијских ресурса у аутсорсингом ослобођеним 

интерним ресурсима организације, то је њихова структура за организацију повољнија, 

а аутсорсинг успешнији. Могућа ослобођена интерна финансијска средства путем 

аутсорсинга су средства везана за трошкове обављања аутсорсованог посла (трошкови 

материјала, алата, енергије, одржавања, контроле квалитета, логистике, бруто зарада и 

осталих личних примања) и средства добијена од евентуалне продаје техничке 

документације, опреме или постројења (Коvić, 2020)  

Аутсорсингом ослобођена финансијска средства доприносе оптимизацији 

финансијске структуре организације. Ово показује да нижа набавна цена 

аутсорсованог посла од интерене цене коштања истог посла није једини  фактор 

аутсорсинг одлуке, као што се то наводи у литератури. (Jaško et al, 2017). Организација 

се може одлучити за аутсорсинг и када је цена екстерне набавке виша од трошкова 

интерног обављања активности, ако су бенефити од ослобођања ресурса и њиховог 

фокусирања на core делатности примарни. Очигледно је да се жижа аутсорсинг одлуке 

помера са решавања make or buy дилеме на сагледавање односа користи од 

препуштања посла и користи од фокусирања пословних ресурса. У мерењу укупних 

користи од аутсорсинга, користи од препуштања посла, као трансакцијске користи, 

остају у другом плану, а користи од фокусирања аутсорсингом ослобођених средстава 

постају од  велике важности, као стратешке користи, које значајно директно утичу на 

компетитивност фирме. У литератури ово се означава као streamlining.  

Поред описаних измена у финансијској структури, аутсорсингом процеса долази 

до измена и у структури људских и материјалних ресурса. Веома чест случај у пракси 

је да аутсорсинг фирма запосли све или већину радника из екстернализованог процеса, 

а непотребна основна средства се продају.  Приходи од продаје основних средстава 

увећавају пословни приход, а изостанак амортизације смањује трошкове пословања.   

 Аутсорсовањем пословних процеса долази до измене организационе структуре. 

Долази до репозиционирања пословних процеса. Битно се побољшава и управљачки 

систем организације, који тежи ка холизму. У организационом смислу, аутсорсинг се 

може користити као план за форматизирање организације „на праву меру“ (Jaško et al, 

2017). Организација преиспитује сопствене делатности и врши (ре)избор (а) послова на 

којим организација треба да заснива своје пословање (core делатности), (б) послова 

који нису битни за пословање организације (non-core делатности)  и (в) послова који 

нису извор конкурентности. (Prahalad&Hamel, 1990:79-91). Пре доношења одлуке о 

екстернализацији организација мора да донесе стратегију којом треба да пружи 

одговоре да ли је, зашто и колико аутсорсинг решење боље од in-house решења, 

рачунајући и трошкове и време његове имплементације.(Kostandinović, 2009). Ова 

одлука мора да садржи дефинисане критеријуме избора  и дугорочно сагледавање 

положаја организације на тржишту (добављачи, купци, финансијско тржиште, 

конкуренција, мере државе  итд). Потребан услов за одабир језгра пословања је 

селектовање послова које организација обавља најбоље, или бар боље од конкуренције.   

Процеси аутсорсинга имају и своје посебне ризике, којих не би било да се 

послови обављају in-house. Специфични ризици аутсорсинга могу бити ризици 

управљања, ризици логистике и ризици трансакционих трошкова. Ризици логистике 

произилазе из могућих додатних логистичких трошкова (нпр. кашњење испоруке или 
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дужи транспортни пут). Ризици трансакционих трошкова мере се трошковима које 

изазива сâм акт измештања посла и које често сноси организација, али и повећаним 

трансакционим трошковима у аутсорсинг организацији због увођења новог посла (нпр. 

трошкови финансирања и организовања новог посла). Ипак, највећи специфични 

ризици аутсорсинга могу бити управљачки ризици. Управљачки ризици су обрнуто-

пропорционални референцама аутсорсинг организације: што она има веће референце 

(тржишна позиција, квалитет ресурса, искуство), то су ризици од неуспеха пројекта 

нижи. Организација пре доношења одлуке о аутсорсингу мора да изврши анализу 

тржишта и скенирање кандидата за аутсорсинг.  

На основу изложеног, аутсорсинг делује као инструмент оптимизације 

употребе пословних ресурса организације. Без обзира на различите истраживачке 

ракурсе, аутори су сагласни да је аутсорсинг ефикасан управљачки инструмент за 

стратешко коришћење унутрашњих и спољних ресурса, путем њихове реорганизације, 

реалокације и отпимизације. На тај начин аутсорсинг повећава ресурсни потенцијал 

организације и њене управљачке капацитете. Аутори подвлаче значај који овакве 

особине аутсорсинга могу имати у случају аутсорсинга јавних услуга, јер се ради о 

једном од инструмената новог јавног менаџмента за увођење тржишних механизама 

у пословање јавних предузећа и јавног сектора у целини. (Ikediashi, 2014). 

Излагање о појму аутсорсинга може се закључити оценом да суштина 

аутсорсинг подухвата није у измештању постојеће интерне активности или процеса на 

ван граница организације, већ је у преносу одговорности за аутсорсовани посао на 

други пословно-правни ентитет. Аутсорсинг организација преузима организовање и 

финансирање аутсорсованог процеса и део ризика који из тога проистичу. 

На основу свега горе изнетог аутсорсинг се може схватати као: 

а) Акт екстернализације појединих активности организације, којим се 

одговорности и ризици у вези са том активношћу преносе на други пословни ентитет; 

б) Процес издвајања појединих делатности из организационе структуре 

предузећа и њихово уговорно препуштање другим организацијама у циљу подизања 

ефикасности и флексибилности пословања и прибављања додатних спољних non core 

(индиректних) ресурса. Уговарање трансфера делатности из јавног предузећа на 

приватни сектор може да буде фактор тржишне реформе и реструктурирања јавног 

предузећа и инструмент новог јавног менаџмента.  

2. Аутсорсинг јавних услуга у јавним предузећима 

Модел аутсорсинга налази у пракси широку примену као један од инструмената 

увођења економске ефикасности иманентне за пословање приватног сектора у сектор 

пружања јавних услуга. Примена инструмената тржишног пословања у области 

пружања јавних услуга одвија се у амбијенту реформе јавног сектора у целини. Ова 

реформа покренута је најпре у англосаксонским земљама 80-тих година прошлог века. 

Реформама јавног сектора  настоји се  да се  владајућа држава благостања (welfare 

state), заснована на „свеприсутности“  и „идеалном типу веберијанске државе“, која је 

традиционални пружалац готово свих јавних услуга, замени државом која ефикасније 

обавља своје послове и мање троши и у којој се обављање већине јавних услуга 

препушта углавном  приватном сектору. (Đulabić, 2014:10) . Овако минималистички 

конципирана  држава задржава регулаторну и контролну улогу.  

Увођење тржишних механизама у јавни сектор сусреће се, међутим, са низом 

практичних и концептуалних проблема.  Напори на њиховом превладавању доводе 
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последњих година до трагања за новим моделом јавног управљања. Новим приступом 

настоји се увести доктрина  добре/одговорне државе (good/responsive governance) која 

подразумева њену активнију улогу, посебно у кризним ситуацијама. Неки аутори овај 

приступ називају неовеберијанска држава, као модел јавног управљања између 

свеприсутне кејнзијанске  државе и либералне неомаршалијанске државе. Нови 

приступ наглашава управљање јавним сектором  путем прописа као основе државне 

управе, уз рационалну примену доктрине новог јавног менаџмента.  (Lynn, 2008:17-30, 

Pollit i Sorin, 2011 према Đulabić, 2014:12).  

Специфичност земаља у транзицији јесте да оне нису одживеле све фазе развоја 

традиционалне државе. Нижи ниво уређености и снажни фактори традиције битно 

отежавају имплементацију тржишног начина пословања у пружању јавних услуга и 

модела сарадње са приватним сектором.  

Идеја о ефикасности пословних процеса и квалитета јавних услуга оригинално 

потиче из приватног сектора. (Grubišić Šeba, 2014:30). Увођење тржишних 

инструмената у јавним предузећима  и  у јавном сектору  у целини полази од 

преовлађујућег уверења да  инсталисање амбијента конкуренције кључно доприноси 

ефикасности њиховог пословања. У последњих четири деценије јавни сектор, а у том 

склопу и јавна предузећа, све више препуштају формирање и пружање јавних услуга 

приватном сектору, у циљу повећања ефикасности пословања, смањења трошкова, 

снижавања цене коштања и повећања квалитета јавних услуга. Јавна предузећа 

склапају са приватним партнерима уговор о (1) аутсорсингу пословних процеса и 

јавних услуга, (2) подизвођењу, (3) spin-of и/или spin-out аранжмнима, као алтернативи 

аутсорсинга, (4) концесији, (5) франшизингу,  (6) ваучерима, (7) јавно-приватном 

партнерству. Већина развијених земаља одлучује се за комбинацију више модела.  

Увођење тржишних инструмената у јавним предузећима полази од начела 

наручилац-пружалац јавне услуге (purchaser-provider split). Јавно предузеће наручује 

послове  које обављају  различити приватни субјекти, као партнери у уговорима о 

јавној набавци, аутсорсингу, подизвођењу, ваучерском пружању јавних услуга и у 

моделу  јавно-приватног партнерства. За све ове тржишне облике је својствено да 

долази до већег или мањег степена екстернализације процеса формирања и пружања 

јавне услуге, при чему се јавна предузећа, као јавни партнери, фокусирају на core 

business и стварају јаке експертске тимове за регулисање и контролу целог процеса 

пружања јавне услуге. Примена тржишних инструмената значи препуштање пружања 

јавних услуга приватном сектору под строго уговореним условима. (Đulabić, 2014:20).  

Конкурентско тржиште је антимонополска мера која приморава јавна 

предузећа да се понашају рационално и у погледу трошкова и у погледу прихода, са 

циљем да се крајњим корисницима пружи квалитетнија услуга од конкуренције.  

Најважнији предуслов за то јесте да власник јавног предузећа (држава) јасно дефинише 

станадарде квалитета у пружању јавне услуге и да промовише професионалан 

менаџмент у јавним пословним системима. Ово важи за сва јавна предузећа, без 

обзира на делатност и врсту јавне услуге коју пружају.   

Важан инситуционални предуслов за увођење тржишних инструмената у 

пословање великих пословних система какав су например железнице, поготово у 

земљама транзиције,  представља отварање локалних тржишта и смањење 

заштитних мера за локалне пословне ентитете. Примена идеје о свеопштој 

конкуренцији спроводи се кроз либерализацију регионалних и националних тржишта и 

кроз корпоративизацију великих националних пословних система. У условима 

либерализованог тржишта број активности и процеса који се аутсорсују битно се 
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повећава. То доводи до повећања уштеда и/или добитака у оквиру аутсорсинг 

трансакција. Mankiw (2011) тврди да се и у процесима корпоративизације великих 

пословних система значајно увећавају могућности за аутсорсовање знатног броја 

заједничких и логистичких пословних активности. Послови се измештају не зато што 

се обављају боље или лошије, већ зато што се тим чином могу остварити бољи 

финансијски и логистички, односно укупни пословни ефекти. (Bailey&Soyoung, 2009). 

Увођење тржишних инструмената  у области јавних транспортних система, што 

припада теми овог докторског рада,  одвија се у три актуелна правца:  

(1) процеси реструктурирања, који треба да обезбеде одговарајуће 

организационо-правне претпоставке (пре свега управљање помоћу циљева и пројеката) 

за већу ефикасност пословања и конкурентнији положај транспортних јавних система,  

(2) увођење тржишних инструмената у пружање јавне услуге превоза, 

укључујући и процесе аутсорсинга и имплементацију ЈПП модела, којима би се 

растеретила држава у области финансирања транспортне јавне инфраструктуре, 

привукла слободна финансијска средства и тржишно искуство из приватног сектора, и  

(3) либерализација и стварање јединственог европског транспортног 

тржишта (ТЕN-Т), које треба у старту да обезбеди стимулативни и шири 

конкурентски амбијент, са хармонизованим националним легислативама. 

Постизање веће ефикасности пословања и смањење трошкова, било 

реструктурирањем традиционалног пословања или препуштањем пословних процеса 

приватном сектору, тек су појавни облици реформе јавних предузећа. Циљ реформе 

јавних предузећа је повећање квалитета јавних услуга. Овај циљ се понекад постиже 

смањењем трошкова на бази фокусираности и тржишног искуства. Европски 

парламент (2014) упозорио је земље чланице да им „буџетска ограничења не смеју 

бити једина водиља у увођењу тржишних механизама у јавном сектору, него то мора 

бити квалитет јавних услуга“ (Grubišić Šeba, 2014:31). 

Увођење тржишних начела у управљање јавним услугама захтева истовремено 

да менаџмент јавних предузећа самостално управља њиховим пословањем помоћу 

техника и метода који су примењују у приватном сектору. Овај приступ реформи 

јавног сектора назива се нови јавни менаџмент (New Public Management). Нови јавни 

менаџмент, поготово у земљама транзиције, поставља јавно управљање  као групу 

стратегија којим се стварају предуслови за примену модела тржишне економије. То су 

пре свега: (1) управљање путем прописа, (2) управљање са нагласком на кориснике и 

квалитет јавне услуге, (3) управљање путем циљева и резултата, где су стандардизација 

обављања јавне услуге и цена коштања главни параметри успеха, (4) управљање којим 

се уводи тржиште и конкуренција у јавном сектору, и (5) управљање са пажњом на 

квалитетно обављање јавне услуге и успешност јавног сектора. (Koprić et al, 2014: 124-

132, према Đulabić, 2014:13). Недостатак тржишно оријентисаног  и професионалног 

менаџмента у јавним предузећима види се као једна од основних препрека бржој 

имплементацији тржишних механизама у јавном сектору. 

Ризици код увођења тржишних инструмената у јавним предузећима  су исти 

који важе и за читав јавни сектор, са додатним специфичностима, јер се ради о 

значајној привредној области пружања јавних услуга. Ови ризици су бројни (Đulabić, 

2014:8-20-21): (1) Ризици који проистичу из дугогодишње монополске позиције јавних 

предузећа и велики отпори, инерција и непознавање стратешке визије; (2) Нејасно 

дефинисани и прецизирани стандарди за сваку конкретну јавну услугу; (3) Фингирани 

критеријуми избора приватног партнера и неквалитетно спроведени јавни тендери; (4) 

Низак квалитет склопљених уговора, посебно код узанси контроле, непредвиђених 
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ситуација и услова раскида уговора; (5) Нејасне линије одговорности у ексцесним 

ситуацијама; (6) Низак ниво самосталности и одговорности водећег менаџмента; (7) 

Пад стручног нивоа извршног особља и експертизе у области контроле пружања јавне 

услуге, што за последицу увек има пад квалитета јавне услуге; (8) Низак ниво 

транспарентности  и одговорности партнера у реализацији.(Williams, 2012:4); (9) 

Олигопол као „држава у сенци“, клијентелизам и корупција, чиме се отвара могућност 

„непримереног утицаја приватног сектора на обављање јавних служби“ и стицања 

екстрапрофита  на бази коришћења јавних средстава; (10) Опасност да јавни сектор 

постане „платформа за храњење приватних интереса привредних субјеката који су 

развили легалне начине искоришћавања јавних средстава;“  (11) Јачање неповерења  у 

јавни сектор и стварање  ширег неповољног социјалног амбијента. 

Аутсорсинг јавних услуга  је један од инструмената стратегије увођења 

тржишних механизама у јавни сектор. О аутсорсингу јавних услуга говори се као о 

новом сегменту савремене пословне економије. Земље Европске уније углавном су 

издвојиле услужне делатности из јавног сектора, а приходи од тих послова мере се 

милијардама евра и достижу око 10% њиховог БДП. Dean (према Ikediashi, 2014) 

наводи да је још 2008. године аутсорсинг јавних услуга чинио око 6% БДП у Великој 

Британији, са 1,2 милиона запослених.  

Аутсорсинг јавних услуга је уговорни облик којим јавна предузећа препуштају 

спољним партнерима из приватног сектора пружање јавне услуге или одређених 

пословних процеса који учествују у формирању јавне услуге, а за које је 

традиционално задужено јавно предузеће, као део јавног сектора.  „Аутсорсинг у 

јавном сектору се односи на издвајања одређених услуга које традиционално и/или на 

основи законске обавезе пружа држава.“ (Grubišić Šeba, 2014:30). Аутсорсинг је данас  

„стратегија која мора донети ниже трошкове и већу ефикасност пословних 

процеса/услуга.“ (Wong, 2006, према Grubišić Šeba, 2014:30).  

Аутсорсинг јавних услуга може да буде успешан ако омогућава једнако 

квалитетне услуге уз ниже трошкове од постојећих или квалитетније јавне услуге уз 

једнаке трошкове. Аутсорсинг је условљен многим претпоставкама и суочен са 

бројним ризицима. Аутсорсинг је  успешан само у условима конкуренције, а не 

монопола или олигопола. Менаџмент јавног предузећа треба да разматра могућност 

примене аутсорсинга под условом (1) да на тржишту постоји конкуренција, (2) да се 

издвоје споредне делатности, оне којим се не нарушавају основне делатности и 

интерне компетенције и које немају додира са крајњим корисницима  и (3) да постиже 

смањење цене коштања јавне услуге при истом квалитету или се до повећања 

квалитета јавне услуге долази уз исту цену коштања.  

Примена аутсорсинга  и других инструмената тржишног привређивања  

настаје на критици стања ниске ефикасности пословања у јавним предузећима. 

Постојећа пракса јавних предузећа се огледа: (1) у монополском положају, одсуству 

конкуренције, сигурним приходима које у коначном алиментира државни буџет без 

обзира на пословни успех јавног предузећа; (2) запослени у јавним предузећима нису 

мотивисани да пружају јавне услуге истог или вишег квалитета, уз рационалан однос 

према трошковима (Jeffreys, 2012, према Grubišić Šeba, 2014:30); (3) у врло сложеној 

организационој и управљачкој структури великих система, где многи пословни 

процеси и делатности бивају осуђени на перманентну занемареност од стране топ-

менаџмента. Запуштене делатности временом постају „црне рупе“ које по инерцији 

гутају огромна финансијска средства са негативним ефектима на укупан пословни 

резултат и најчешћа су места сакривених губитака у великим пословним системима.  
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Реструктурирање јавних предузећа  може се спроводити кроз различите облике 

измештања „занемарених делатности“ из њихове пословне и управљачке структуре. 

Реструктурирање великих система јесте веома сложен процес, који мора бити заснован 

на стратешком плану, са препознатљивим визијом и мисијом, са стратешким циљевима 

који су описани унапред квантификованим излазним величинама, са јасним 

стратегијама, дефинисаним ресурсима, контролним инструментима и пројектованим 

роковима. Менаџмент јавног предузећа  пројектује процесе аутсорсинга полазећи од 

циљева реструктурирања предузећа. Аутсорсинг може бити добар алат за прибављање 

нових решења у техници, управљању или позиционирању на тржишту. Истовремено 

могу се остварити и повећани пословни приходи у условима ексцесне тражње, великих 

„вршних оптерећења“ или превелике дисперзије тражње. (Lacković, 2014). Све то може 

значајно повећати квалитет јавне услуге и поверење корисника на дуги рок. Типичан 

пример за то је јавни градски превоз. У многим европским земљама регионалне 

железнице су одговор за тржишну поузданост. 

Процеси аутсорсинга са становишта реструктурирања јавних предузећа 

огледају се у три димензије: 

 Прво, аутсорсинг се користи као инструмент измене организационе структуре, 

што се реализује кроз све строжију дистинкцију између основних и споредних 

делатности и кроз веће фокусирање на core делатности. За очекивати је да се овај 

процес убудуће одвија кроз више итерација, све док се не постигну ефекти „праве 

мере“(Popović, Z,. et al, 2011:73). 

Друго, процеси аутсорсинга могу да доведу до смањења укупних издвајања 

државе за субвенције јавним предузећима и битно определе структуру и карактер овог 

финансирања. Финансирање (преостало) од стране државе поприма карактер 

наменског финансирања пројеката и доводи до повећања ефикасности употребе 

укупних пословних ресурса јавног предузећа; 

Треће, екстернализација мноштва заједничких и логистичких интерних 

функција у јавним предузећима може оперативно повећати трансакционе трошкове, 

али с друге стране омогућује значајно прибављање екстерних извора финансирања.  

Јавна предузећа треба претходно да сагледају све предности и ризике које 

доноси аутсорсинг и утврдити које делатности  би биле погодне за аутсорсинг. 

Теоретичари аутсорсинга препоручују да се аутсорсују пре свега помоћни и споредни 

послови, односно да се аутсорсују сви послови које приватни партнер може 

ефикасније, јефтиније и квалитетније да обавља.  У ову групу спадају и пратеће услуге 

велике вредности, које захтевају велика улагања у инфраструктуру и честе промене 

технологије. Најчешће су то послови одржавања основних средстава помоћу којих се 

обавља core делатност, што је типично за све велике пословне системе који су обавезно 

и велики технички системи. На основу ових сагледавања менаџмент јавног предузећа 

може саставити листу јавних услуга које је погодно и потребно екстернализовати. Овај 

списак услуга различит је за свако јавно предузеће, јер одређена услуга може бити 

пратећа у једном предузећу, а саставни део основне услуге у другом.  Тек када је један 

пословни процес прецизно описан, он може бити погодан за одлуку о аутсорсингу.  

Јавна предузећа поред тога морају, уз подршку државе или локалних заједница, 

да реално сагледају сопствене капацитете за пружање одређене јавне услуге.  У 

условима ограничених финансијских средстава, што је по правилу најчешћи случај, 

класична набавка јавне услуге може да буде прихватљивије решење ако су стандарди 

квалитета прописани, а одлука о избору најповољнијег добављача се доноси по 
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критеријуму најниже понуђене цене. Тим путем јавно предузеће може доћи до решења 

за обављање јавне услуге на релативно једноставан начин и уз набавну цену која може 

бити покривена планираним буџетским приходима. Међутим, јавни сектор нема 

капацитете којима би вршио перманентну контролу квалитета обављања јавне услуге.  

 С обзиром да захтеви за квалитетом јавне услуге постају све израженији и да то 

изискује реално већи обим финансијских средстава од оног који је наменски предвиђен 

буџетом, аутсорсинг јавних услуга намеће се као могуће боље решење. То је зато што 

аутсорсинг, за разлику од јавне набавке, подразумева (Drljača, 2010:53-64): 

 а) ангажовање додатних финансијских ресурса из екстерних извора; 

 б) нижу цену коштања измештеног сегмента јавне услуге; 

 в) релативно дугорочан уговорни партнерски аранжман; 

 г) битно смањење ризика за квалитет јавне услуге.  

  Може се рећи да је аутсорсинг јавних услуга насложенији облик 

аутсорсинга. Постоји више разлога зашто је то тако: 

 Прво, јавне услуге, због свог јавног карактера и опште дисперзије, битно се 

разликују од других услуга и подлежу не само економским принципима и тржишним 

критеријумима, већ и социјалним, културним, развојним, еколошким, историјским, 

војним и разним другим. Овај њихов посебан карактер долази због далеко већег броја 

корисника него што је то случај било којих других, што им даје општи друштвени 

значај. Овај статус јавних услуга сублимира у себи различите интересе разних 

друштвених група, укључујући и разна формална удружења привреде и грађана и 

државу, који могу бити и дијаметрално супротстављени; 

 Друго, значај јавних услуга произилази не само из њиховог општег карактера, 

већ и из њиховог посебног карактера. Њихова посебност је у томе што од њих 

многоструко зависи квалитет живота становништва или квалитет пословања готово 

свих грана и делатности привређивања и људског организовања. Отуда се делатости 

које пружају такве врсте услуга проглашавају делатностима од посебног друштвеног 

интереса и често настају и развијају се као државни монополи; 

 Треће, општи карактер јавних услуга захтева изградњу опште инфраструктуре 

која ће омогућити њихову доступност најширем кругу корисника. Пружање јавних 

услуга није могуће без постојања ове инфраструктуре, а за њено постављање увек су 

потребна огромна финансијска средства и у релативно дугом временском периоду. 

 Четврто, веома је дуг повратак финансијских средстава ангажованих за 

изградњу јавне инфраструктуре. То значи да изградња јавне инфраструктуре на дуги 

рок имобилише огромна финансијска средства, што је чини неатрактивном за приватна 

улагања, па их на себе преузима држава; 

 Пето, пружање јавних услуга најчешће је нерентабилно (Железнице Србије, 

годишњи финансијски извештаји): (а) због великих износа обрачунате амортизације, 

као пословног извора повраћаја средстава уложених у изградњу јавне инфраструктуре 

и (б) због високих трошкова одржавања капитално интензивне инфраструктуре. Ови 

узроци нерентабилности јавних услуга, могу да буду главни разлози одвраћања 

екстерних извора финансирања за улагања у обављање јавних услуга; 

 Шесто, велика јавна предузећа, због своје разгранате инфраструктуре нису само 

капитално интензивна, већ су и радно интензивна, што захтева велика финансијска 

средства за исплате зарада запослених. У тим условима слободна екстерна средства 

могу да буду обесхрабрена, јер постизање повољније структуре трошкова обавезно 

захтева тешке управљачке одлуке; 



44 
 

 Седмо, пружање јавних услуга има посебан значај за пословање многих 

организација у земљи и иностранству. Држава као предузетник, финансијер и 

управљач јавних услуга, кроз ниске цене јавних услуга и у дужем временском периоду, 

може да допринесе развоју многих делатности или региона. У тим условима приходи 

од пружања јавних услуга најчешће не могу да покрију остварене трошкове, па је то 

такође велики узрок нерентабилности пружаоца јавних услуга. Приватни капиал нема 

интерес да улаже у губиташке пословне системе; 

 Осмо, интереси аутсорсинг партнера су различити, па обострано извршена 

темељна анализа аутсорсинг предмета може да пружи често сасвим различите 

закључке. Генерално, интерес приватног партнера јесте остваривање добити, а интерес 

државе (јавног сектора) је остваривање квалитета јавне услуге. 

 Девето, аутсорсинг јавне услуге може бити успешан излаз за решавање 

проблема у пословању јавног сектора, у супротном дошло би до даљег снижавања 

квалитета јавне услуге, па чак и до њеног прекидања;  

Десето, у великим пословним системима може се говорити о процесима 

аутсорсинга,  јер се аутсорсинг посматра као инструмент увођења тржишних 

инструмената у пословање путем систематичног издвајања non-core пословних процеса 

и делатности ка приватним партнерима. (Drljača, 2010:53-64; Popović, Z. et al, 2011:73). 

 Једанаесто, аутсорсинг јавних услуга најчешће подразумева и препуштање 

приватном партнеру запослених на измештеним пословима, што додатно умањује 

буџетске расходе, али доведи и до социјалних проблема уколико препуштени радници 

остварују мање зараде код новог послодавца или дођу у ситуацију да буду отпуштени. 

Дванаесто, аутсорсинг јавних услуга, у целини узев, веома је проблематичан, не 

само са становишта државе, већ посебно са становишта аутсорсинг партнера. 

Реализација аутсорсинга захтева обострано стратешки приступ и врло сложене 

претходне темељне анализе многобројних фактора, односно: 

а) предмета аутсорсинга, са излазним стратегијама, предвиђеним потребним 

ресурсима и роковима, као и квантификованим излазним показатељима успеха; 

б) правних и институционалних оквира за аутсорсинг;  

в) аутсорсинг партнера и његове понуде, са становишта могућности да се одржи 

и повећа квалитет у пружању аутсорсоване јавне услуге, а за то јавно предузеће 

(држава) мора да буде институционално и кадровски опремљено. 

Мотиви јавног предузећа за аутсорсинг  су многобројни (Grubišić Šеba,2014):  

- Финансијске уштеде и/или повећање ефикасности у пружању јавних услуга;  

- Недовољна инфраструктура за пружање јавних услуга у потребном обиму и 

квалитету, а приватни партнер већ има инфарструктуру или опрему.  

- Конкуренција у другим земљама је направила нови технолошки скок или 

изградила нове објекте за пружање јавне услуге, а кашњење домаћег јавног 

предузећа може значити губитак тржишта и незадовољство корисника;  

- Могућност примене  нових знања,  вештина и технологија којим приватни 

сектор често располаже, па је за менаџмент јавног предузећа аутсорсинг 

интересантна могућност  да се прикључи савременим техничким и 

технолошким трендовима у пословној бранши.   

- Едукација сопственог особља и куповина нових скупих технологија за јавно 

предузеће није само питање времена  и недовољног буџета, већ и измене 

буџетских планова, па се аутсорсингом брже долази до техничког напретка; 
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- Приватни сектор је ефикаснији  у условима брзих технолошких промена.  Код  

јавних предузећа која су велики техничко-технолошки системи  постоји 

изражен јак мотив за улазак у заједничко улагање са  приватним сектором; 

- Реално очекивање да аутсорсинг  може довести до побољшања квалитета јавне 

услуге, посебно ако је у питању комплетна замена  пословног процеса/услуге;  

- Аутсорсинг у основи значи фокусирање јавног предузећа на основну делатност, 

што ослобађа време за менаџмент јавног предузећа да се посвети core business-у. 

- Аутсорсинг по дефиницији представља снижавање трошкова аутсорсованог 

пословног процеса. У јавним предузећима ово се може испољити као постизање 

вишег степена културе у рационалном располагању ресурсима, односно у већој 

дисциплини трошења (Kakabadze&Kakabadze, 2001:401-413). Према  Grubišić 

Šeba, (2014:34), аутсорсинг аранжмани просечно смањују трошкове јавних 

услуга  у Аустралији за 15-20%, у Данској 5-30%, у Великој Британији око 20%; 

- Постиже се и  флексибилност у пружању јавних услуга, као нови тренд у 

пружању јавних услуга. Приватни партнер је  природно оријентисан  на 

корисника у својој пословној стратегији; 

- У пракси аутсорсинга готово је правило да запослени у јавном предузећу 

формално-правно прелазе у аутсорсинг организацију, што  може да доведе до 

знатног смањења трошкова зарада у јавном предузећу. 

Мотиви приватног предузећа за аутсорсинг су првенствено у могућности 

зараде. Аутсорсинг послови су за приватног предузетника сигуран и релативно 

дугорочан посао. У условима кризе и у земљама транзиције, где је приватни сектор још 

недовољно јак, ово игра значајну улогу. Уговори о аутсорсингу имају ниске ризике за 

спољног партнера, закључују се на 3-5 година, са могућношћу продужавања уговорног 

рока. Код спољног партнера из приватног сектора често се дешава да због  

оријентације на смањење трошкова изостаје фокус на квалитет јавне услуге  и на 

крајњу одговорност државе у пружању тих услуга, па се уговори о аутсорсингу јавних 

услуга дугорочно могу показати штетним. (Grubišić Šeba, 2014:29). 

Увођење аутсорсинга у област јавних услуга у пракси је показало много 

недостатака. Главни недостаци аутсорсинга су: (1) Честа појава суспензије 

тржишта у пракси (успостављање монопола и/или олигопола аутсорсинг добављача, 

недостатак конкуренције, намештање тендера и искривљивање циљева јавне политике, 

велики број подуговарача који јавна средства преливају у дивиденде итд); (2) 

Нетранспарентност (непознавање приватног пружаоца јавних услуга од стране 

корисника, изостанак увида јавности у пословање приватног предузетника, у случају 

неуспеха приватног пружаоца јавних услуга последице сносе крајњи корисници, и сл.); 

(3) Неповољна социјална димензија аутсорсинга често је изражена у земљама 

транзиције (статусна питања запослених, ниске зараде, висока флуктуација запослених, 

одсуство гарантовања основних права из рада итд).(Đulabić, 2014:8-25).  

Разлози да се аутсорсинг преиспита или да се одустане су многобројни: 

- Аутсорсинг захтева пуно времена и пажње топ менаџмента јавног предузећа, па 

може бити стратешки ризичан потез (Каkabadse&Кakabadse, 2001:401-413). У 

тим условима постоји опасност да се занемари основна делатност.  

- Менаџмент јавног предузећа мора знати да управља уговором о аутсорсингу. То 

захтева већа специјалистичка знања и може да створи веће административне 

трошкове  експертизе и менаџмента. Сложенија услуга захтева и сложеније 

поступке контролисања. Индиректни трошкови аутсорсинга могу да достигну и 

до 20% уговорене цене јавне услуге (Мathis & Jimerson, 2008). 
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- Јавно предузеће може привремено или трајно да остане без знања и вештина 

везаних за аутсорсовани посао. Постоји опасност да се изгуби моћ контроле 

над квалитетом аутсорсованог посла или још горе, да стручни тимови јавног 

предузећа нису у стању да дефинишу техничке услове за спољни пројекат. 

- Ако аутсорсинг организација стекне монополску или олигополску позицију, 

јавно предузеће може да дође у зависност од  добављача.  Ова зависност се 

огледа у смањењу преговарачке моћи јавног предузећа, пристајању на 

неповољне услове које аутсорсинг организација намеће. То доводи да јавне 

услуге постају скупље или да опада њихов квалитет. Тренд инсорсинга у 

Великој Британији и САД изазван је управо овим проблемима.  

- Репутацијски ризик за јавно предузеће веома је висок код аутсорсинга. У 

случају недовољне контроле аутсорсинг партнера, корисници губе поверење у 

јавно предузеће, које је законски обавезно да пружа јавне услуге. Зато је 

контрола пружања јавне услуге најсложеније питање аутсорсинга. 

- Код аутсорсинга често долази до мање оперативе флексибилности, посебно код 

аусторсованих процеса који се преплићу са in-house процесима или када настану 

непредвиђени догађаји и ванредне ситуације у пружању јавних услуга. 

- Аутсорсинг је важно социјално питање, посебно у земљама транзиције.  

Аутсорсинг може довести до снижавања зарада и отпуштања радника, 

поготово ако су они преузети из јавног предузећа. Аутсорсинг партнер увек је 

оријентисан на зараду, па трошкове посла смањује и путем смањивања издатака 

за запослене. То може да демотивише и раднике који остају у јавном предузећу. 

- Недовољно је емпиријских доказа  о дугорочним ефектима аутсорсинга. Неке 

студије показују да аутсорсинг јавних услуга није допринео повећању њиховог 

квалитета, за разлику од аутсорсинга у приватном сектору. 

(Каkabadse&Кakabadse, 2001:401-413). 

- Уговори о аутсорсингу су често непрецизни, што је последица неадекватног 

приступа менаџмента јавног предузећа. Проблеми с аутсорсингом често 

проистичу из тактичког потеза приватног добављача да понуди нереално ниску 

цену јавне услуге само да би „ушао у посао“ и/или када тендерски тим  јавног 

предузећа пропусти да прецизно и једнозначно дефинише посао и/или не пружи 

све потребне информције о условима његовог обављања. 

- Уговор о аутсорсингу мора да буде високостручно и прецизно  урађен у погледу 

стандарда квалитета, цене, поступака контроле и решавање спорова. У 

противном проблеми примене аутсорсинг уговора стварају индиректне 

трошкове, које углавном сноси јавно предузеће као наручилац услуге. 

- За учињене услуге аутсорсинг партнер плаћа ПДВ, што није случај у јавном 

сектору у којем се спроводи фискална консолидација. 

Лоша пословна пракса аутсорсинга  може довести до тога да се аутсорсовани 

послови у некој мери преклапају са основном делатношћу, да у одабиру аутсорсинг 

партнера превагну његови интереси, поготово у условима ниске конкуренције. На 

развијеним тржиштима могуће је наћи партнере који су искусни у обављању 

аутсорсоване јавне услуге, који управљају са више пословних организација истородних 

делатности у више земаља и који могу да у условима економије обима пруже 

стандардизован квалитет јавне услуге уз ниже трошкове. Да би процеси аутсорсинга у 

јавним предузећима били успешни, неопходно је претходно да се пословни процеси и 

делатности стандардизују. Стандардизацијом процеса предузеће може да процени да 

ли неки процес треба трансферисати спољном добављачу или га обављати у сопственој 

организацији. Стандардизован процес пружа предузећу основне елементе за контролу 
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у условима да је донесена одлука да се он аутсорсује. Иначе трошкови контроле 

спољних партнера просечно износе 2% вредности аутсорсинг уговора. (Grubišić Šeba, 

2014:43-45). Поред тога, награђивање по учинку код аутсорсинга је увек 

проблематично, јер треба да га утврди јавни менаџмент, који у томе нема никаква 

искуства. Аутсорсинг уговори због своје сложености захтевају ангажовање више 

експерата и веће време ангажовања менаџмента него за интерно вођење посла. Може 

се закључити да ако се квалитет јавне услуге може унапредити интерном 

реорганизацијом и без већих улагања, онда организација треба да се одлучи за 

инсорсинг. У пракси и литератури  разлози за враћање делатности на in-house су исти 

као и они који се наводе за аутсорсинг. (Grubišić Šeba, 2014:43-45). 

Може се закључити да сваки аргумент у корист аутсорсинга може бити 

уједно и аргумент против. Кључне предности аутсорсинга  (1) фокусирање на основну 

делатност, (2) нижи трошкови (односно виша ефикасност) и (3) виши квалитет услуга, 

могу бити поништене лошом пословном праксом. Већем фокусирању на основну 

делатност и нижим трошковима супротстављени су скривени трансакциони трошкови; 

приступ специјализованим знањима спољног пружаоца услуга може довести до 

претераног ослањања на једног добављача и слабљења преговарачке моћи јавног 

предузећа; нижи трошкови јавних услуга могу довести до демотивације и флуктуације 

радника и индиректних друштвених трошкова. (Grubišić Šeba, 2014:40).    

Пре доношења одлуке о аутсорсингу јавно предузеће треба да детаљно  

анализира интерне пословне процесе, трошкове, ефикасност и ниво квалитета 

пружања јавне услуге. Након ове анализе манаџмент јавног предузећа може да се 

одлучи да  изврши потребне рационализације интерних процеса у обављању јавне 

услуге, поготово уколико то не захтева значајна улагања. „Аутсорсинг никада није 

решење за лоше управљање у јавном сектору (лоша организација, застареле методе 

управљања, вишак запослених, висока цена рада), лошу контролу, нетранспарентно 

трошење јавних средстава или занемаривање споредних делатности од стране 

руководства јавног предузећа. Пре тога, ове проблеме треба решити предузимањем 

унутрашњих мера рационализације и реорганизације пословања.“(Grubišić Šeba, 

2014:49). То укључује и димензионирање пројеката према расположивом буџету и 

менаџмент који управља путем циљева и са већом самосталношћу. „Без испуњавања 

ових предуслова није могуће  прерационализовати трошкове и функције пословних 

процеса у организацији и учинити их транспарентним, што је нужно за било какав 

позитиван учинак у увођењу тржишних механизама.“ (Dubajić, 2014:58).  

У припреми одлуке о аутсорсингу менаџмент организације мора да изврши 

анализу свих претпоставки за предузимање аутсорсинга. То укључује темељну 

проверу могућих аутсорсинг партнера (due dilligence), дефинисање каталога 

делатности који су погодне за аутсорсинг, прецизно и једнозначно описане све 

пословне процесе и транспартентно предочене свим потенцијалним аутсорсинг 

партнерима. Фокусирање на основну делатност квалитетно се изводи само ако нема 

преклапања са аутсорсованим делатностима  и ако организација има потребан ниво 

знања да контролише квалитет аутсорсоване јавне услуге. Нижи трошкови јавне услуге 

оправдани су једино у случају да нису постигнути на штету квалитета јавне услуге. 

Из изложеног се види да су искуства са применом аутсорсинга у јавном 

сектору у најмању руку контроверзна. У неким земљама (нпр. у Хрватској) синдикати 

су пре неколико година чак захтевали да се распише референдум о укидању 

аутсорсинга као једне од званичних стратегија фискалне консолидације државе. У 
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Великој Британији и САД пре свега, запажа се значајан тренд враћања аутсорсованих 

делатности у окриље јавних организација и јавне управе (insourcing). 

Отворена питања аутсорсинга коначно се своде на питања квалитета јавне 

услуге. Аутсорсинг у највећем броју случајева није у могућности да пружи већи или 

одржи исти квалитет јавне услуге, јер је основни мотив приватног добављача његова 

зарада.  Полазећи од тога, аутсорсинг у пракси није ефикасан инструмент подизања 

квалитета јавне услуге нити економије јавног предузећа, с обзиром да у условима 

аутсорсинга нема правог тржишта. Насупрот томе, приватни добављач има 

осигурано тржиште јавних услуга. (Đulabić, 2014:8-25).  

Закључује се да у увођењу тржишних механизама у области јавних услуга 

потребно тражити друге пословне моделе, који би успешније могли да оправадају 

очекивања веће вредности за новац. За повећање квалитета јавних услуга потребно је 

„уложити додатне ресурсе у реорганизацију, едукацију и набавку савремене техничке 

опреме и за прилагођавање пословних процеса“ (Đulabić, 2014:22). У већини јавних 

предузећа ради се знатним, истовременим и синхронизованим финансијским  

улагањима у модернизацију већине делатности које учествују у формирању и пружању 

комплексне јавне услуге. Овај обим и квалитет додатних финансијских средстава није 

могуће придобити из текућег буџета државе, а још мање из пословног фонда јавног 

предузећа. То је могуће постићи путем примене неког од ЈПП модела.       

3. Аутсорсинг vs. јавно-приватно партнерство 

У овом делу докторског рада приказује се однос између аутсорсинга и јавно-

приватног партнерства. Аутсорсинг и ЈПП имају и сличности и разлика, као и 

специфичан однос.  Разматрањем ових односа и веза, односно сличности и разлика, 

може се стећи прецизнији увид у њихово појмовно одређење. 

Аутсорсинг и ЈПП су облици пословне сарадње два или више пословних 

субјеката. Аутсорсинг је, међутим, једноставнији али и шири пословни облик који није 

везан искључиво за везу јавног и приватног, већ се у пословној пракси јавља и као 

сарадња приватног и приватног и јавног и јавног ентитета. ЈПП подразумева 

искључиво пословни однос јавног и приватног сектора. У претходном делу докторског 

рада разматран је аутсорсинг јавних услуга, као облик сарадње јавног и приватног 

сектора. Aутсорсинг јавних услуга је ближи јавним набавкама него ЈПП моделу. 

Аутсорсинг јавних услуга и ЈПП се јављају у области пружања јавних услуга 

као облици пословне сарадње јавног и приватног сектора. Међутим, иза термина 

„сарадња“ и „партнерство“ налазе се искључиво правно обавезујући уговорни односи, 

засновани на тврдим и прецизно дефинисаним интересима уговорних страна. 

Прецизност у уговарању појединачних интереса и односа међу њима кључна је мера 

успеха оба пословна подухвата. Алтруистички мотиви код оба облика су сведени на 

добре пословне обичаје (bona fides) и на клаузулу „доброг привредника“, која 

подразумева fair play. Појединачни интереси партнера су обично супротстављени. Ови 

облици сарадње се заснивају на усклађивању интереса приватног предузетника да 

прошири посао (заузме тржишну нишу) и оствари профит и интереса јавног предузећа 

да обезбеди већи обухват и виши квалитет у пружању јавне услуге, односно повећа 

задовољство крајњих корисника. 

Аутсорсинг и ЈПП су инструменти увођења тржишних механизама у јавни 

сектор (конкуренција, економска ефикасност, иновативност, смањење трошкова, 

оптимизација прихода, оријентисаност на кориснике, флексибилност у пружању јавних 

услуга итд.). То важи не само за јавну управу, већ и за економске делатности јавног 
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сектора, односно за делатности пружања јавних услуга које се обављају путем јавних 

предузећа. Основни мотив сарадње јавних предузећа са приватним сектором је у 

повећању ефикасности у пружању јавне услуге уз одржање или повећање постојећег 

нивоа квалитета јавне услуге. Идеја о ефикасности пословних процеса оригинално 

потиче из приватног сектора. (Grubišić Šeba, 2014:30). Увођење тржишних 

инструмената у јавним предузећима полази од уверења да  инсталисање амбијента 

конкуренције кључно доприноси ефикасности њиховог пословања. Јавна предузећа 

склапају са приватним партнерима уговоре о (1) аутсорсингу пословних процеса и 

јавних услуга, (2) подизвођењу, (3) spin-of и/или spin-out аранжмнима, као алтернативи 

аутсорсинга, (4) концесији, (5) франшизингу,  (6) ваучерима, (7) јавно-приватном 

партнерству. Већина развијених земаља одлучује се за комбинацију више модела.  

Аутсорсинг значи пре свега екстернализацију углавном споредних пословних 

процеса, док јавно-приватни пројекти обухватају саму срж делатности јавног 

предузећа – пружање јавних услуга. Из тога се изводи основна разлика између 

аутсорсинга и јавно-приватног партнерства: аутсорсинг јавних услуга обухвата тек део 

ланца вредности јавне услуге, и то најчешће споредни, док јавно-приватно партнерство 

обухвата главни део или целину ланца вредности јавне услуге, од њеног формирања до 

пружања и наплате. У условима глобализације постоји трендови конвергенције 

аутсорсинга ка јавно-приватном партнерству када се тиче обухватања core делатности.  

Аутсорсинг може бити краткорочан и дугорочан аранжман, док се јавно-

приватно партнерство обавезно представља као дугорочан аранжман. Аутсорсинг 

аранжман се понекад може односити тек на једну трговачку трансакцију, иако обично 

траје 3-5 година, а често је и трајан пословни аранжман. Јавно-приватно партнерство 

је, међутим, дугорочан пројектни посао, који подразумева уговором предвиђен рок  од 

20-50 година и обично се поклапа са тзв. животним циклусом пројекта. Дугорочност 

ЈПП аранжмана последица је чињенице да приватни партнер своја улагања у изградњу 

јавне инфраструктуре надокнађује кроз уговорени ексклузивитет управљања 

пружањем јавне услуге на тој инфраструктури у периоду довољно дугом да из 

оперативних прихода пројекта надокнади уложена средства уз пројектовану добит. 

Аутсорсинг аранжман представља директно преузимање екстернализованог 

пословног процеса од стране аутсорсинг организације. Јавно-приватно партнерство је 

сложен и углавном институционализовани организациони облик, где су послови 

финансирања и пружања јавне услуге поверени посебном пројектном друштву, које у 

име инвеститора (приватног партнера) управља ЈПП пројектом. У неким облицима 

ЈПП пројектно друштво може бити заједничко друштво јавног и приватног партнера. 

Ови облици ЈПП погодни су за јавна предузећа чије пословање веома зависи од 

техничког напретка и где се захтева трансфер технологије.  Пројектно друштво је 

фокусирано на реализацију ЈПП уговора као на core business. 

До избора приватног партнера долази се након опсежне анализе тржишта, 

трошкова и користи и путем  јавног надметања законом прописаним  процедурама 

јавне набавке (јавни тендер). Међутим, овај процес је код ЈПП далеко сложенији, а 

сâма припремна фаза у пракси  представља кључни фактор успеха ЈПП пројекта. 

Позиционирање различитих модела ЈПП у спектру између јавне набавке услуга 

и аутсорсинга с једне и приватизације с друге стране, пластично одређује место 

аутсорсинга у односу на ЈПП. Аутсорсинг није облик ЈПП, јер се његово финансирање, 

као и код јавне набавке, одвија на традиционалан начин из јавних извора, док је ЈПП 

пројекат заснован на финансирању приватног партнера (Sredojević, 2010:92). Ипак, 

примећујe се да у пракси постоји тренд конвергенције између ЈПП и јавне набавке и 
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аутсорсинга, пре свега у повећању дугорочности  аранжмана и стратегији дугорочно 

добрих односа са добављачима.  

У области јавних услуга аутсорсинг је део стратегије новог јавног менаџмента у 

циљу повећања ефикасности пословања јавних предузећа. Менаџмент јавних предузећа 

предузима екстернализацију пословних процеса и као инструмент унутрашњих 

структурних измена, било као интерни организациони акт (spin-out) или као 

инструмент увођења екстерног приватног добављача. У том смислу може се говорити 

да су јавна предузећа захваћена процесима аутсорсинга као управљачким 

инструментom реорганизације, путем којих се ефикасније уводе тржишни елементи у 

њиховом пословању. Поред тога, измене сложене организационе структуре јавних 

предузећа подразумева и формирање различитих интерних пројеката и прелазак 

јавних предузећа на пројектно управљање. У великим пословним системима попут 

железнице ови интерни пројекти обично су резултат  реорганизације и захтевају велика 

финансијска улагања, која би се могла обезбедити путем ЈПП.   

Аутсорсинг јавних услуга и ЈПП су модели којима предузећа прибављају 

екстерне ресурсе. Ипак, код аутсорсинг аранжмана основни мотив јавног предузећа 

јесте смањење трошкова пословања, односно оптимизација интерних пословних 

процеса или фокусирање на основну делатност. Аутсорсингом ослобођени интерни 

ресурси и придобијени non core спољни ресурси могу бити значајни, али и даље је 

нагласак на њиховој ефикасној употреби. Међутим, финансирање core пословног 

процеса или пројекта у јавном предузећу, поготово у условима финансијске 

инсуфицијенције и ригидности усвојеног буџета,  главни је покретач за примену ЈПП. 

Са финансијског аспекта аутсорсинг је „просто један од начина како јавна 

предузећа могу да обезбеде спољне non core (индиректне) ресурсе“. С друге стране, 

„ЈПП је посебна организацона, правна и финансијска форма вођења пословања, 

дефинисана посебним Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама“.  Јавно-

приватно партнерство је „далеко сложенији“ уговорни модел, који се предузима на 

„сегментима од суштинског интереса за јавно предузеће“ или су те делатности јавног 

предузећа од суштинског значаја за друштво, а „њихово финансирање прате изузетно 

висока издавања.“ (Benković, 04.06.2020. предавање). Дакле, аутсорсинг су аранжмани 

далеко мањег обима, значаја и ниже финансијске вредности од пројеката јавно-

приватног партнерства. У овом докторском раду примећује се да у земљама са 

недовољно развијеним приватним сектором  и финансијским тржиштем (земље 

транзиције) јавно-приватно партнерство може да буде атрактиван модел и за 

финансирање модернизације помоћних делатности и пројеката мањег финансијског 

обима. То је од практичне важности за јавна предузећа која „традиционално“ послују 

са губитком и код капитално интензивних предузећа, као што су железнице. 

ЈПП је развијенији и знатно сложенији модел сарадње од аутсорсинга јавних 

услуга. ЈПП модел се заснива на прецизној подели пројектних одговорности и ризика 

међу партнерима. Прецизно дефинисана подела одговорности и ризика у свим фазама 

пројекта јесте основна карактеристика модела јавно-приватног партнерства. Ова 

подела је уствари серија екстернализација пројектних послова и пројектних ризика на 

све учеснике ЈПП пројекта. Овим процесом управља пројектно друштво. Код 

аутсорсинга јавних услуга ове поделе нема, јер је аутсорсинг у основи агентски 

аранжман, где је аутсорсинг организација у улози добављача јавног предузећа. Као и 

сваки агентски посао и аутсорсинг аранжман пати од ризика различитих информација 

између уговорних страна и најчешће због тога запада у кризу.  
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Аутсорсинг је процес усмерен на постизање ефикасности јавних услуга, а ЈПП 

је модел финансирања јавних услуга. Код аутсорсинга јавних услуга екстернализовани 

процес самостално обавља и финансира аутсорсинг партнер као сваки добављач. 

Обавезно се ради о приватном предузетнику који већ има изграђену инфраструктуру и 

искуство за ефикасније обављање аутсорсоване делатности него у јавном предузећу. 

Често се ради о приватном партнеру са референцама, код кога је екстернализовани 

процес обично основна делатност. Код ЈПП модела нагласак је на преузимању 

одговорноси и ризика за финансирање јавне инфраструктуре од стране приватног 

партнера, који не мора да има референце у пружању одређене  јавне услуге. Често се 

ради о новој инфраструктури, па је ЈПП у том случају и инструмент за ширење 

тржишта јавних услуга.  

Аутсорсинг партнер финансира преузети посао на традиционалан начин као 

сопствени интерни пословни процес. ЈПП пројекат се финансира доминантно путем 

пројектног финансирања, на основу уговором дефинисане екстернализације ризика 

финансирања из пројектног друштва на конзорцијум финансијера и спонзора, при чему 

је њихово поверење у успешност ЈПП пројекта најчешће једини колетерал.  

Аутсорсинг аранжманима пословни процеси се не само физички измештају из 

пословања предузећа, већ се укидају из пословних биланса јавног предузећа. 

Аутсорсингом долази до промена у билансу стања јавног предузећа, односно „чисти“ 

се биланс стања јавног предузећа. С друге стране, уговор о ЈПП не оптерећује биланс 

стања јавног предузећа, јер се ради о екстерном, ванбилансном финансирању. 

Финансирање јавне инфраструктуре у ЈПП моделу прелази у одговорност приватног 

партнера. Тиме се ниво дугорочних обавеза јавног предузећа се не повећава.  У ЈПП  

моделу долази до промена у билансу успеха због текућих трошкова припреме јавног 

тендера и мониторинга пројекта и ако је ЈПП уговором предвиђено да јавно предузеће 

плаћа накнаду. Кад ЈПП уговор предвиђа учешће у формирању заједничког пројектног 

друштва, мења се и биланс стања јавног предузећа у позицији дугорочних пласмана. 

ЈПП модел је много мање ризичан за партнере од аутсорсинг аранжмана. 

Његова конзорцијална структура окупљена у пројектном друштву, чврста уговорна 

увезаност на приватној страни и имплементирано пројектно финансирање чине 

„уграђене“ механизме обезбеђења од ризика. За аутсорсинг је карактеристично 

независно деловање аутсорсинг партнера,  што не омогућава потребан ниво контроле 

екстернализованог процеса. Дуго трајање ЈПП пројекта омогућава перманентан 

мониторинг пројекта у свим његовим фазама од стране јавног предузећа  и учесника на 

приватној страни. На тај начин ЈПП модел исправља изражене недостатке 

аутсорсинга у погледу управљања ризицима. 

Неуспех аутсорсинг аранжмана у пракси најчешће се завршава поновном 

интернализацијом екстернализованих процеса (insourcing). Могући излаз је и 

централизација пословних процеса, која се у литератури узима као алтернатива 

аутсорсингу. У циљу снижавања трошкова јавна предузећа могу да интегришу 

обављање неких заједничких функција (набавка, платни промет, вођење пословних 

књига, ИТ услуге и сл.).  Ако се централизација спроводи издвајањем делатности у 

посебно правно лице, тада се овај пословни модел зове spin-off или spin-out. Када 

централизовану функцију преузима приватни партнер, онда се ради о аутсорсингу 

(outsourcing). Ако засебно правно лице остаје у власништву јавног секторa и радници 

из јавног сектора прелазе у то ново правно лице, онда је реч о реорганизацији. (Grubišić 

Šeba, 2014:48). Алтернатива за ЈПП јесте традиционални начин. Јавно предузеће у фази 

одлучивања може да се определи за традиционални начин финансирања јавног објекта 
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и интерно пружање јавне улуге или за spin-off  реорганизацију. У случају истека или 

неуспеха ЈПП уговора, јавно предузеће се може определити за традиционални модел 

или расписати тендер за избор новог приватног партнера. 

Пословна пракса аутсорсинга и у развијеним земљама  дала је дискутабилне и 

шаролике резултате. У многим јавним предузећима менаџмент трага и за другим 

инструментима увођења тржишне економије у сопствено пословање. Ови облици 

настају пре свега на критици и неуспеху аутсорсинга. Алтернатива аутсорсингу јесте 

поновна интернализација делатности (insourcing) или централизација пословних 

процеса (spin-off  реорганизација). Међутим, може се тврдити да практичан одговор 

приватног сектора на многобројне  недостатке аутсорсинга јавних услуга 

представља и јавно-приватно партнерство као инструмент приватног финансирања 

јавних услуга и увођења тржишности у пословање јавних предузећа. 

III  ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРИМЕНЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У 

ЈАЧАЊУ КАПАЦИТЕТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

1. Појам и историјски развој јавно-приватног партнерства 

 Партнерство подразумева сарадњу најмање два ентитета који заједнички 

учествују у реализацији појединачних циљева. Партнерство у пословању засновано је 

на заједничком послу, па подразумева и заједничке интересе, односно усклађене 

појединачне интересе. Веома је важно да је идеја партнерства од старта јасна, да су 

познати циљеви сарадње и прецизно подељене улоге, одговорности и права партнера. 

Уколико то није тако, партнерство неће бити успешно и временом ће се распасти. 

Један целовитији поглед дефинише партнерство као удруживање интереса 

партнера, чиме они постижу да се путем остваривања циљева заједничког пословног 

подухвата оптимизирају пројектни ризици и постигну задовољавајуће појединачне 

користи. (Benković et al, 2013).  

Партнерство у пословању нема карактер алтруизма или дружељубља, већ је пут 

за остваривање појединачних интереса на заједничком пројекту. Због тога, партнерство 

се може посматрати као усаглашени (међу партнерима) пројектни задатак. Партнерски 

пројекат мора да има дефинисане пројектне циљеве, рокове, место, пројектни тим, 

ресурсе, пројектну стратегију, излазне перформансе и мониторинг.   

Партнерства могу постојати унутар приватног, јавног и цивилног сектора, као и 

између ових сектора. Партнерства јавног и цивилног сектора са приватним сектором 

имају за циљ да допринесу друштвеном и економском благостању и бољем квалитету 

живота једне или више друштвених заједница. (Harding, 1990). Дакле, поред 

комерцијалних захтева, ЈПП има и изражене социјалне критеријуме.  

Јавно-приватно партнерство може бити успешнији модел од јавно-јавног и 

приватно-приватног партнерства због различитости карактера партнера, при чему 

сваки од њих у партнерство уноси оне особине у којим поседује ралативну предност. 

Приватни партнер уноси већу умешност у управљању ресурсима, флексибилност и 

иновативност у пословању, док је за већину предузетника јавни партнер фактор 

сигурности посла. Поред тога, распрострањено је неолиберално мишљење да је јавни 

сектор слаб инвеститор и још слабији управљач, да је склон рутини у пословању 

(бирократизацији) и зато није инвентиван у пружању јавне услуге. Увођењем 

приватног сектора као партнера у великој мери се губе ове слабости јавног сектора, 

што модел јавно-приватног партнерства чини  у принципу успешнијим.  
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McQuaid (2014)  истиче да је основни разлог за партнерство јавног и приватног 

сектора пре свега у недостатку извора финансирања код јавног сектора у односу на 

нагли раст потреба привреде и становништва за јавним услугама.  

 Историјат јавно-приватног партнерства. Партнерство јавног и приватног 

сектора веома је стара појава. Постоји, уствари, од настанка државе. „Нема ништа ново 

у мешању јавно-приватних подухвата“ (Wettenhall 2005, 22). Ново је само утолико што 

је деведесетих година прошлог века ово мешање постало „преференција политике“, 

тако што је коришћење приватног капитала у области изградње јавне инфраструктуре 

спојено са пружањем јавних услуга (Hodge et al, 2018:1106,1108). 

У античко доба удруживање државе са локалним партнерима долази до изражаја 

у градњи via militaris широм Римске империје, који су у ратна времена служили за 

државне потребе, а у мирнодопска као трговачки путеви. Изградња мостова преко река 

на феудалним имањима у средњем веку и наплата мостарине може се узети као 

ангажовање приватних средстава и имовине у изградњи објеката опште намене и у 

циљу прибирања прихода од њихове употребе. 

 Процват учешћа приватног сектора у градњи јавних објеката и у њиховој 

употреби настаје у Европи већ крајем XVI века, са појавом радионица за масовну 

производњу добара. Појава индустријске производње условила је измену друштвених 

односа (liberté, égalité, fraternité) и довела до експоненцијалног раста тражње за 

потребама превоза робе и људи (Smith, 1999). У првој половини XIX века у Великоj 

Британији стварају се удружења приватних предузетника која финансирају изградњу 

путева којим се радна снага довози до рудника и изградњу железничких пруга ради 

масовног превоза расутих терета, угља и гвоздене руде пре свега. Grimsey и Lewis 

(2004, p.180) пишу да је средином XIX века у Великој Британији „дошло до појаве 

железничке маније“, тако да је „у активностима изградње железнице било запослено 

исто толико људи колико је било запослено у фабрикама свих осталих грана 

индустрије заједно.“ (Grimsey и Lewis, према Средојевић, 2010, стр.59). 

 У Француској су 1782. године браћа Perrier добили од државе концесију за 

изградњу градског водовода у Паризу и 15-годишњи монопол на снабдевање градског 

становништва питком водом. (Abuyan,1999., према Juričić, 2011:3). Концесије 

приватним предузетницима за изградњу и експлоатацију система за снабдевање водом 

биле су половином XIX века развијене свуда у земљама западне и централне Европе 

(Белгија, Шпанија, Италија, Немачка). До краја XVIII века неколико приватних 

предузећа се бринуло о снабдевању питком водом грађана Лондона. Abuyan (1999) 

бележи да је крајем XIX века у САД више од 57% градских водовода било приватно. 

 Важан догађај од значаја за судбину и даљи развој партнерства јавног и 

приватног сектора представља прокопавање Суецког канала. Француз Prospere је на 

овом великом пројекту окупио француски, енглески и аустријски приватни капитал.  

Prospere je 1847. године основао пројектну компанију Societe d’Etudes du Canal du Suez, 

којој је египатска влада дала концесију на 99 година. Финансирање пројекта је вршено 

европским капиталом, уз удео египатске државе, који се састојао и у знатним 

царинским и пореским олакшицама за увозни материјал и опрему. 

 Уз овај историјски поглед на развој партнерства јавног и приватног треба 

додати и утицај цикличног развоја либералног капитализма у XIX и XX веку (К. Marx, 

1879). Овај развој су пратиле неколике финансијске кризе, као нпр, она између 1840-

1860, када су многи приватни предузетници у Европи и Америци банкротирали на 

пројектима јавне инфраструктуре. Посебно негативан утицај на развој партнерства 



54 
 

јавног и приватног сектора имала је тзв. Велика економска криза 1929-1933, која је 

довела до значајног директног инвестирања државе у све привредне делатности, 

посебно у САД (тзв. New Deal). Обнова Европе девастиране у другом светском рату 

после 1945. године (Маршалов план) заковала је за дужи период кључну улогу државе 

у извођењу великих инфраструктурних пројеката. Истосмерни су и процеси 

национализације које су извршиле све социјалистичке државе и Европи. Градња 

саобраћајне инфраструктуре и других објеката за општу употребу (школе, болнице, 

установе културе и сл.), као и њихова експлоатација, постају искључива брига државе,  

која  пројекте финансира из буџета и кредитних извора које прибавља држава. Држава 

тако постаје главни предузетник. Приватни сектор сведен је на улогу извођача радова 

на јавним објектима. Данас се овај приступ назива класичним (традиционалним). 

 Победа конзервативних партија у Великој Британији и САД почетком 80-тих 

година XX века уводи у државну политику неолибералне идеје. Захтева се 

приватизација огромног јавног сектора под аргументима да он генерише велике 

трошкове, запошљава неефикасно велики број људи и доноси субоптималне приходе 

или губитке који се покривају из државног буџета. Велики јавни системи, међу њима и 

железнице,  регулисани од стране државе, пате од економске неефиканости, једнако на 

капиталистичком западу као и на социјалистичком истоку. Државне институције, 

међународне финансијске институције и привредна пракса поново почињу да 

промовишу приватну испоруку јавних услуга и конкурентску способност у 

међународим оквирима. Ова настојања су оперативно подржана све већом применом 

информационих и комуникационих технологија у савременом пословању. Помоћу ових 

технологија тежи се ка уједињењу простора и времена у једну димензију, захтева се 

укидање међудржавних ограничења и националних тржишта и формирање слободног и 

јединственог тржишта у континенталним и светским размерама. Идеја неолиберализма 

налази данас своје отелотворење у отварању и слободи тржишта, дерегулацији, 

транзицији и глобализацији. (Cerny, 2004) Актуални процеси реструктурирања великих 

пословних система, који су захватили националне железничке компаније у читавој 

Европи, саставни су део истосмерних неолибералних тежњи. 

 Неолиберални смер остаје водећи у савременој светској економији, и поред 

чињенице да није успео велики број предузетих приватизација јавних компанија крајем 

XX и почетком XXI века. Уз мноштво значајних цивилизацијских проблема, 

глобализација тржишта остаје један од највећих екстензивних извора привредног 

раста. Она подразумева отварање, дерегулацију и слободу тржишта и транзицију 

компанија јавног сектора ка тржишном понашању, односно ка економији. 

 Истовремено, овај тренд отвара простор за поваратак у пословну праксу 

осавремењеног концепта јавно-приватног партнерства. Промовисање значаја и 

могућности партнерства између јавног и приватног сектора у домену пружања јавних 

услуга поново је на сцени од почетка другог миленијума. Јавно-приватно партнерство 

постаје један од битних елемената интензивирања светске економије. Јавно-приватно 

партнерство, као пројектни концепт, уводи у пословну економију нове квалитете који 

су засновани на пројектном управљању и пројектном финансирању.  

Linder (1999:35) примећује да све јачи тренд примене ЈПП концепта у светским 

размерама, можда представља „трећи пут“, изабран између социјал-демократског 

форсирања улоге државе и неолибералне глорификације тржишта и приватизације. Без 

обзира на то, свако партнерство између јавног и приватног сектора је добродошло 

уколико омогућује економски ефикасну употребу ангажованих заједничких ресурса у 

постизању задатих перформанси  квалитета јавних услуга (value for money). 
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Greve и Hodge (2017) су новију историју ЈПП поделили у четири периода. 

Период од 1992-2001. године, кога карактерише доминација PFI модела у Великој 

Британији, Канади и Аустралији, као „једине представе у граду“ (Broadbent&Laughlin, 

2003:340). У периоду од 2002-2007. године долази до  међународне афирмације ЈПП, 

кога карактерише ширење идеје о удруживању најбољих особина јавног и приватног 

сектора. Период кризе (2008-2012) карактерише ускраћивање финансирања ЈПП од 

стране комерцијалних банака и интервенције влада у спашавању започетих ЈПП 

пројеката. Период од 2012. године  карактерише глобализација ЈПП концепта. 

Глобализација је довела до тога да је једна „западна техника извођења пројеката“ данас 

попримила далеко шире значење „од економског развоја и управљања 

инфраструктуром до више могућности извођења пројеката.“ (Hodge et al, 2018:1108). 

Овај кратак избор из историје ЈПП упућује на закључке који могу бити од 

значаја за разумевање и дефинисање појма ЈПП. Учешће приватног капитала у 

финансирању и пружању јавне услуге није нова појава. Финансирање објеката јавне 

инфраструктуре започело је најпре као иницијатива приватног сектора, као последица 

природне тежње приватних предузетника да прошире тржиште и увећају зараду. 

Учешће приватног капитала у финансирању, изградњи, одржавању и експлоатацији 

објеката јавне инфраструктуре развијало се од почетка као феномен који није био ствар 

(само) политичке воље државе, већ пре свега животних потреба становништва и 

пословних потреба приватног сектора. Првобитне иницијативе за улагање у пројекте 

јавне инфраструктуре нису потицале од јавног, већ од приватног сектора. Непосредне 

користи (превоз процесних добара, готових производа и радне снаге за сопствене 

потребе) биле су мотив приватних компанија за улагања у изградњу транспортне 

инфраструктуре. Превоз путника и робе за потребе других, што је служило као 

допунски извор прихода за приватног инвеститора, учинило је тако изграђену 

транспортну инфраструктуру јавном и увело државу као суинвеститора. Јавни сектор 

се укључује као партнер приватном сектору накнадно, у моменту када инфраструктура 

„за своје потребе“ прераста у „јавну“ инфраструктуру. Приватно предузимање јавне 

инфраструктуре у пракси је показало своју ограниченост, с обзиром да је пружање 

јавне услуге лимитирано профитним интересом приватне компаније. При томе, 

интереси осталих корисника (п)остају супсдијарни. Дефинисањем и проглашењем 

јавног интереса и параметара квалитета обављања јавне услуге,  јавни сектор преузима 

на себе улогу иницијатора од приватног сектора. Јавни сектор прописује тендерске 

услове и организује јавни конкурс на коме долазе до изражаја конкурентске 

способности компанија приватног сектора. Искључиво предузимање јавне 

инфраструктуре од јавног сектора, како се то дешавало у скоро читавом двадесетом 

веку, показало је своје велике недостатке, као што су  продужавање рокова изградње, 

пробијање буџета, хроничан недостатак буџетских средстава, скупа и нерентабилна 

градња, неефикасно пружање јавне услуге, нерентабилност јавних предузећа. Историја 

развоја ЈПП је показала да приватни сектор тежи да учествује у оним пројектима који 

имају релативно нижу вредност и кратак рок изградње. Велики инвестициони пројекти 

су се у прошлости теже спроводили као ЈПП пројекти, јер носе  висок финансијски и 

пројектни ризик, што приватни партнер настоји да избегне. Тек  примена пројектног и 

структурираног финансирања у условима развијеног финансијског тржишта омогућује 

да се велики инфраструктурни пројекти масовно реализују применом ЈПП (Yescombe, 

2010:3). Пројекти ниже вредности остају интересантни за локалне заједнице и за 

националне економије са неразвијеним финансијским тржиштем и приватним 

сектором. (Yescombe, 2010:3, Sredojević, 2010:195; Deep,Kim&Lee, 2019; Almeida et al, 

2020:4).    
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ЈПП постоји и развија се као низ различитих комбинација интересних односа 

јавног и приватног сектора у пракси. У различитим земљама, са различитим културним 

и привредним наслеђем, настали су и различити појавни облици ЈПП.  

У Великој Британији укључивање приватног сектора у послове јавног сектора 

има јаке доктринарне мотиве неолибералистичких опредељења. Доказивана је ниска 

ефикасност јавног сектора у управљању пословањем у области јавних услуга и низак 

ниво способности јавног сектора да финансира све веће потребе за јавном 

инфраструктуром. У Азији су повољни зајмови међународних финансијских 

институција најзначајније утицали на развој ЈПП модела. Слично се дешавало и у 

земљама Латинске Америке и Африке. У Аустралији су прагматски разлози, везани за 

локалне потребе и конкретну економску ситуацију, довели до коришћења ЈПП као 

погодног модела за финансирање јавних инфраструктурних и комуналних пројеката. У 

Немачкој и Француској ЈПП се релативно споро развија у сенци традиционалног става 

о јавним услугама као превасходно државној бризи.  

У транзиционим земљама источне и југоисточне Европе либерализација 

привредних токова и специфична регулатива омогућавају укључивање приватног 

капитала у јавне пројекте, уз структурирану подршку МФИ. Међутим, имплементација 

ЈПП модела је апсолутно спора, пре свега због навика повезаних са друштвеним 

наслеђем, неафирмисаности приватног сектора, неизграђене и неимплементиране 

легислативе, недовољног познавања суштине и праксе модела, неразвијености 

финансијских тржишта и знатних традиционалистичких отпора. (Sredojević, 2010:186). 

 Пословни модел у коме је коришћење приватног капитала у области изградње 

јавне инфраструктуре спојено са пружањем јавних услуга назван  је деведесетих 

година прошлог века неодређеном политичком фразом „јавно-приватно партнерство“ 

(ЈПП), позајмљеном од филозофа Gallie (1956).  (Hodge et al, 2018:1108). У литератури 

постоји мноштво дефиниција ЈПП, постављених са различитих аспеката. Аутори се 

разликују по томе којим оквирима, аспектима и елементима ЈПП придају више значаја.  

Појам јавно-приватног партнерства. По томе који све облици пословне 

сарадње јавног и приватног сектора представљају ЈПП, постоје тзв. ужи и тзв. шири 

приступ. Већина аутора има тзв. шири приступ, по коме су ЈПП сви или готово сви 

облици сарадње јавног и приватног сектора, који постоје унутар спектра између јавне 

набавке на једном крају и чисте приватизације, на другом крају.(Јuričić, 2011). Овакав 

приступ ствара потешкоће у дефинисању и моделирању ЈПП, јер је заиста огроман број 

појавних облика. Због тога многи од њих остају у домену типизације и моделирања 

практичних облика ЈПП. Да би то избегли, поједини утицајни аутори опредељују је за 

тзв. ужи приступ, па ЈПП лоцирају углавном као облике сарадње јавног и приватног 

сектора на великим пројектима економске и социјалне инфраструктуре, који су се 

развили углавном у англосаксонским земљама. (Yescombe, 2010:31). Овакав приступ 

олакшава анализирање и дефинисање перформанси и израду „чистог“ ЈПП модела. 

Израда „чистог“ ЈПП модела заснива се на издвајању једног, највише два облика ЈПП 

као еталона. Ови облици ЈПП су приватна финансијска иницијатива (PFI), који је 

доминантан у Великој Британији и Аустралији, и концесија, који је више у примени у 

континенталној Европи. Међутим, овај приступ се опредељује за тек један сегмент 

ЈПП, а мноштво других облика сарадње јавног и приватног сектора одбацује као 

„нешто друго“. На пример, пројекти мале вредности сврставају се у аутсорсинг 

аранжмане. (Yescombe, 2010:3). Заједничка улагања (joint ventures) се експлицитно 

одбацују као облик ЈПП, због тога што углавном не примењују пројектно финансирање 

(Yescombe, 2010:3),   док други аутори наглашавају да су управо заједничка улагања 
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најтипичнији и изворни облик ЈПП. (Akintoye et al, 2006, према Juričić, 2011:35). 

Позиционирање ЈПП засновано на избору једног облика ЈПП за еталон има своје 

методичко оправдање, јер олакшава дефинисање, анализу и моделирање појма ЈПП. 

Међутим, овакав приступ оставља ван концепта мноштво значајних и у пракси 

развијених облика ЈПП.4 

Општеприхваћено мишљење је да је јавно-приватно партнерство концепт, у 

чијој је основи „идеја да и јавни и приватни сектор морају стећи потенцијалне 

користи“ (Žarkić et al, 2014:91). Аутори виде јавно-приватно партнерство као концепт 

развоја инфраструктуре и као концепт финансирања инфраструктуре.  У ЈПП концепту 

приватни партнер преузима одговорност и ризике за финансирање инфраструктуре и 

пружање јавне услуге, рачунајући на комерцијалне користи од нових тржишта и веће 

зараде. Јавни сектор преузима на себе одговорност за планирање инфраструктуре и 

дефинисање стандарда пружања јавне услуге,  очекујући користи у квалитету (боља 

јавна услуга) и квантитету (већа расположивост јавне услуге), што су излазни 

показатељи развоја инфраструктуре. Ова симбиоза интереса јавног и приватног сектора 

у ЈПП концепту резултира већом вредношћу за новац и већом стопом раста. 

У литератури су заступљени различити аспекти у дефинисању ЈПП. Аутори 

углавном остају на аспектном приступу, типизацијама и позиционирању модела, као 

довољном нивоу разумевања ЈПП. Већина аутора дефинише ЈПП наводећи његове 

најзначајније особине или наглашавајући важност формирања компаративних ЈПП 

модела са циљем њихове оптимизације.5 Најчешће су заступљени организациони, 

ресурсни и финансијски аспекти. Постоји општа сагласност аутора да је ЈПП 

пројектни облик организовања, да се ради о дугорочним, јавним и заједничким 

пројектима, који окупљају бар два партнера, од којих је један обавезно из јавног и 

други обавезно из приватног сектора. 

Са организационог аспекта наглашава се да је ЈПП тип пројектног организовања 

заснован на дугорочном уговорном односу учесника из јавног и приватног сектора у 

циљу економског напретка и подизања квалитета живота (Harding, 1990). ЈПП су 

„дугорочни уговори између јавног и приватног ентитета о пројектима чији је циљ 

пружање јавне услуге и инфраструктуре, у којима се деле одговорности и награде.“ 

(Almeida et al., 2020:1). Сличан је приступ и Светске банке која дефинише ЈПП као 

„дугорочни уговор између приватне стране и владиног тела за пружање јавне имовине 

или услуге, у којем приватна странка сноси значајан ризик и одговорност управљања, а 

накнада је повезана са учинком“ (World Bank, 2017:238). Дугорочност уговорног 

периода ЈПП пројекта омогућава приватном партнеру да планира, гарантује 

остваривање прихода у условима добре економике пословања и ствара прилику за већи 

подстицај од стране државе.  (Zhang, X., 2005:3-14, Alexandersson&Hulten, 2009:97-119; 

Wang, X., 2017:4). ЈПП као уговорни однос „између државних органа и приватних 

предузећа“ заснива се на планирању, подели ризика, управљању и  улагању ресурса 

обе стране и закључује се ради „лакшег приступа капиталу и постизања веће 

ефикасности у реализацији пројеката од јавног интереса“ (Žarkić et al, 2014:91). Овај 

уговорни однос партнера обухвата све организационе фазе јавног пројекта, рачунајући 

и пружање јавне услуге од стране приватног партнера, што је иначе традиционална 

                                                           
4 Hodge и Greve наводе извештај британске Националне службе за ревизију (2009, стр.6.) која примећује 

да поред „широко коришћеног ЈПП модела под називом Приватна финансијска иницијатива (PFI)… 

постоји и стотине других врста ЈПП“. (Hodge&Greve, 2018, str.8.). 
5 Међу њима су и: Villalba-Romero&Liyanage, 2016:372-81; Wang,Y.,2015:684-96; Liu, J. et al.,2015:35-51;  

Fernandes et al., 2015:207-27; Kurniawan, 2015:124-32; Carbonara et al., 2014:1223-32; Bao et al., 

2014:1151-59; Grimsey&Lewis,2005:345-78). 
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обавеза јавног сектора. (DeBettignies&Ross, 2009:358-68). Уговорни карактер 

партнерства дефинише усаглашеност јавног и приватног партнера у погледу 

заједничког деловања на остваривању циљева конкретног јавног пројекта (Juričić, 

2011:11).  

Неки аутори посебно истичу управљачку особину да је ЈПП засновано на 

заједничком одлучивању партнера, што омогућује транспарентност пројекта и повећава 

поверење у партнерски однос. (Osborne, 2000). ЈПП је облик заједничке сарадње јавног 

и приватног партнера, заснован на уговором прецизно дефинисаним и подељеним 

одговорностима, ризицима и користима. (Juričić, 2011:12). ЈПП је облик дугорочног и 

стабилног заједничког вођења пројекта, који укључује два или више субјеката, који 

уносе нешто у партнерство и где сви имају позицију принципала, што подразумева 

строго подељену одговорност за инпуте и аутпуте пројекта. (Akintoye еt al, 2008). 

Специфичности историјског и културног наслеђа утичу на организационе облике и 

моделе финансирања и управљања ЈПП пројектом (Hodge&Greve, 2018:6). 

ЈПП се у литератури деле на институционалне и уговорне облике. Уговорни 

облици су концесије, које држава даје приватницима по основу дугорочног 

концесионог уговора. Институционални облици организују извођење пројекта преко 

пројектног друштва  или друштва посебне намене, чија је једина делатност управљање 

пројектом. Од тога имају користи и јавни и приватни партнер. Приватни партнер 

формира пројектно друштво, с циљем да путем њега обезбеди боље управљање 

пројектом, мање трошкове и већу добит. Пројектно друштво управља пројектом 

независно, као власник јавног објекта и испоручилац јавне услуге. Кроз његово 

пословање огледа се предност коју приватно управљање пружањем јавне услуге има 

над традиционалним управљањем. И јавни партнер има користи од оваквог облика 

организације пројекта, јер омогућује већу транспарентност и лакшу контролу пројекта. 

ЈПП пројекат је хибридни организациони облик, који истовремено задовољава интересе 

јавног сектора у вези обухвата и квалитета јавне услуге и интересе приватног сектора у 

погледу ширења тржишног учешћа и повећања добити. ЈПП је организациони облик у 

коме се сједињују предности на страни оба партнера: ефикасност и иновативност 

приватног партнера и способност јавног сектора у областима стратешког планирања и 

оперативне контроле и координације (Sredojević, 2010:22).  

Све већи развој ЈПП праксе довео је до тога да се ЈПП дефинише као „концепт 

флексибилне примене широког спектра облика у различитим случајевима“ и 

„алтернативни“ начин развоја јавне инфраструктуре (Jasiukevičius, 2018:198). 

Савремена ЈПП истраживања су упоредне студије ЈПП праксе, чији је истраживачки 

фокус усмерен на глобално ЈПП тржиште. Аутори се залажу за формирање 

интернационалних ЈПП мрежа ради размене искустава и учења о кључним факторима 

успеха ЈПП пројеката (Hodge&Greve, 2018:12; Jett, 2019:173; Almeida et al, 2020:5). 

Ресурсне теорије подржавају концепт партнерства у пословању, јер партнерство 

обезбеђује „критичну“ масу ресурса и у квантитету и у квалитету. Најважнији 

квалитативни фактор успеха партнерства налази се у синергији која се може постићи 

„удруживањем снага“ и најбољих особина партнера.  Ресурсне теорије у дефинисању 

јавно-приватног партнерства истичу његове главне карактеристике: (а) прибављање 

важног квантума допунских ресурса, финансијских пре свега, и (б) ефикасније 

управљање ресурсима. Bailey (1994) види ЈПП као мобилизацију ресурса у стратешком 

развоју региона у области јавних потреба. Јавни извори финансирања 

инфраструктурних пројекта ни издалека не могу да прате брзи раст потреба за 

инфраструктуром, па је једно од најважнијих питања економске политике сваке земље 
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привлачење ресурса приватног сектора у развој инфраструктуре. (Sambrani,2014:285-

295). Остали примећују да је ЈПП облик удруживања ресурса јавног и приватног 

сектора у циљу привредног развоја. (Sellgren, 1990). У оквиру ових схватања ЈПП се 

сагледава као инструмент за алокацију ресурса, ризика и користи. Партнери у ЈПП 

моделу договорно комбинују сопствене ресурсе, знања и искуства са циљем да, 

одговарајућом алокацијом ресурса, ризика и користи преко пројектног друштва, 

постигну максимално могући квалитет јавне услуге. (DeBettignies&Ross, 2009:358-68, 

Skelcher, 2010:292-304). Са сличних позиција Smith (према Juričić, 2011:13) дефинише 

ЈПП као модел којим јавни сектор мобилише ресурсе приватног сектора којим се 

покривају трошкови изградње објеката јавне инфраструктуре, повећава ефикасност 

управљања и квалитет јавне услуге. Настављајући се на ову дефиницију многи аутори 

јавно-приватно партнерство виде као удруживање ресурса са синергетским ефектима у 

циљу постизања додатних појединачних користи. (Bult-Spiering&Dewulf, 2006). 

Примена ЈПП концепта омогућава привлачење приватног капитала у јавну 

инфраструктуру на интересним основама. (Jasiukevičius,2018:15; Sambrani,2014:285-

295). Зато суштина ЈПП концепта није у повећању укупних извора финансирања, већ у 

успешнијем управљању ограниченим финансијским ресурсима. ЈПП је пословни модел 

у коме јавни сектор користи приватне ресурсе, стручност и ефикасну праксу 

управљања приватних компанија за реализацију јавних инфраструктурних радова. 

(Magalhães et al, 2020:1-6; Akintoye et al., 2003:461-470).  

 Са финансијског аспекта јавно-приватно партнерство третира се као скуп 

инструмената и техника који обезбеђују додатна финансијска средства из приватног 

сектора за развој јавних услуга, као стратешки правац влада многих земаља у 

финансирању инфраструктурног гепа. Други део финансијског аспекта односи се на 

питања веће економске ефикасности пружања јавне услуге у оквиру ЈПП пројеката, 

што с једне стране обезбеђује сигурне изворе за финансирање дуга, а с друге стране 

омогућава већи квалитет јавне услуге уз ниже експлоатационе трошкове.  

Yescombe сужава (углавном из методолошких разлога) јавно-приватно 

партнерство на инструмент финансирања јавне инфраструктуре, односно представља 

га као модерни модел приватног финансирања изградње и одржавања великих 

пројеката јавне инфраструктуре у циљу да се помогне задовољењу растућих потреба 

за јавном инфраструктуром. (Yescombe, 2010:3)  Он посматра ЈПП као средство за 

убрзавање инвестиција у економску и социјалну инфраструктуру. Други аутори иду и 

даље, проглашавајући ЈПП за савремени системски приступ решавању проблема 

финансирања инфраструктуре и на тај начин промовишу његову стратешку улогу, 

концептуални и процесни карактер. ЈПП подразумева дугорочне партнерске односе 

који омогућавају приватном сектору да рентабилно финансира у јавни објекат и 

профитабилно послује путем испоруке јавне услуге. (Sredojević, 2010:11). ЈПП модел је 

декларативно добро прихваћен као модел „набавке јавне инфраструктуре путем 

приватног финансирања“, посебно  на пројектима транспорта, водопривреде, 

енергетике, телекомуникација. (Xu et al, 2010:929; Sredojević, 2010:21). ЈПП пројекти су 

пројекти који користе П3 модел у читавом животном веку пројекта (Wang, X., 2017).  

 Јавно-приватно партнерство се посматра и као модел који, применом техника 

пројектног финансирања, обезбеђује да се уместо јавног сектора задужи пројектно 

друштво, што битно утиче на смањење задужености јавног сектора. (Finnerty, 2007). 

Блиска томе је и Smith-ова дефиниција (према Juričić, 2011:13) према којој је ЈПП 

модел којим јавни сектор мобилише из приватног сектора недостајуће изворе 

финансирања и користи их за финансирање трошкова изградње јавних објеката и 

ефикасним организовањем пружања јавне услуге смањује њену цену коштања. ЈПП се 
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заснива на инвестирању у јавну инфраструктуру од стране приватног сектора, при 

чему он организује и пројектовање, изградњу и одржавање објекта јавне 

инфраструктуре и управља пружањем јавне услуге на одређени период, после којег 

враћа јавни објекат у власништво јавном сектору, без накнаде. (Levy, 1996). Неки 

аутори виде значај ЈПП у одлуци приватног сектора да преузме на себе одговорност и 

ризике финансирања јавног пројекта уздајући се у своје способности да може 

производити добра и услуге једнаког квалитета уз мање трошкове. (Bult-

Spiering&Dewulf, 2006). Њима се придружују они аутори који ЈПП посматрају као 

модел приватне испоруке јавних услуга, у коме приватни партнер успева да оствари 

већу вредност за плаћени јавни новац, него када пружање услуге организује јавни 

сектор. ЈПП се односи на сложене и капитално интензивне пројекте у којима јавни 

сектор остварује користи трансфером пројектних ризика на приватни сектор и 

постиже бољи однос квалитета јавне услуге и трошкова држања јавног објекта у 

расположивом стању. (Juričić, 2011:7-14). Коначно, Wiener (2012) даје једну 

обухватнију дефиницију према којој „јавно-приватно партнерство представља однос 

између јавног и приватног сектора, у којем се ризик дели на основу заједничких напора 

да се постигне жељени резултат јавне политике “ (према Žarkić et al, 2014:91). 

Знатан број прилаза дефинисању ЈПП решава се путем наглашавања његових 

основних елемената и/или карактеристика, било да се овај „комплет“ назива сет 

инструманата, облик, сарадња, пројекат, модел, концепт и др. Као основни пројектни 

елементи наводе се две фазе пројекта: фаза финансирања (изградње) и фаза 

експлоатације. Мноштво емпиријских истраживања показује да је утврђивање 

економске оправданости и финансијске исплативости ЈПП пројеката у припремној 

фази  неопходан услов за њихов пословни успех (Zhang, X., 2011:32-42).  

 Саставни део финансијског аспекта представља и разврставање ЈПП пројеката у 

погледу начина наплате. Са тог аспекта постоје два основна типа ЈПП аранжмана: 

концесија, где приватни партнер испоручену јавну услугу наплаћује од крајњих 

корисника  и,  ПФИ модел, у коме приватни партнер испоручену јавну услугу 

наплаћује од јавног сектора, као уговорену накнаду. У суштини овде се ради од 

подели ризика расположивости између јавног и приватног партнера, па се и подела 

ризика може узети као елемент дефинисања јавно-приватног партнерства.  

Аутори често наводе  поделу одговорности, ризика и користи између јавног и 

приватног партнера као суштинске карактеристике ЈПП. Конкретни ЈПП пројекти се 

међу собом разликују по алокацији пројектних ризика. У литератури је 

општеприхваћен  став  да је пренос већине пројектних ризика са јавног на приватни 

сектор главни квалитет ЈПП концепта. (Magalhães et al, 2020:2/36; Wang, X., 2017:2; 

Pinto&Ang, 2015; Quelin et al., 2014). Полазећи од ове особине, ЈПП се схвата као модел 

финансирања инфраструктурних пројеката на којим уговорно сарађују и алоцирају 

ризике јавни и приватни сектор у дужем периоду (Klijn, 2010:68-80; Alinaitwe&Ayesiga, 

2013:1-14). Сугерише се расподела ризика према могућностима ЈПП актера да најбоље 

с њима управљају, оним „са најбољим вештинама, техникама и ресурсима за њихово 

ублажавање“ (Magalhães et al, 2020:3), односно оним који ризицима могу  „управљати 

на најдовољнији и најјефтинији начин“ (Wang, X., 2017:32). На сличан начин о 

расподели ризика говоре и други аутори. (Hwang et al, 2013:424-33; Rao, 2019:77-107). 

ЈПП се види као концептуални израз (DBFO – design–build-finance–operate) за уговорно 

дефинисање поделе обавеза и ризика између јавног и приватног сектора у 

пројектовању, изградњи, финансирању и експлоатацији јавног пројекта. (Sredojević, 

2010:19). Овај генерички модел (пројектуј–гради–финансирај–ради) у пракси 

доживаљава веома специфичне различите комбинације.  
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 Према Зеленој књизи ЕУ6 заједнички основни елементи за распознавање јавно-

приватног партнерства су: 

 (а) пројектна организација, 

 (б) дугорочност партнерског уговора, 

 (в) подела одговорности: пројектовање–изградњу–финансирање–пружање јавне 

услуге организује и води приватни партнер, а јавни партнер је одговоран за 

дефинисање квалитета и цене јавне услуге и мониторинг јавних политика, 

 (г) подела ризика: алокација ризика се прецизира према конкретним 

могућностима партнера да процене, поднесу и управљају ризицима; 

 (д) плаћање приватном партнеру за пружену јавну услугу може да врши јавни 

партнер, као уговорна страна,  или становништво и привреда као крајњи корисници, 

 (е) приватно изграђени јавни објекат остаје у власништву јавног сектора или се 

враћа у власинштво јавног сектора по истеку уговора о јавно-приватном партнерству. 

Према Yescombe (2010:3.) четири су кључна елемента ЈПП: 

(1)  дугорочност уговора; 

(2) пројектовање, изградњу и финансирање изградње јавне инфраструктуре 

предузима приватни партнер; 

(3)  плаћање за испоручену јавну услугу  приватном сектору врши јавни сектор 

(типично за PFI модел) или крајњи корисници (типично за концесију); 

(4) инфраструктурни објекти остају у власништву јавног сектора или се враћају 

у власништво јавног сектора по истеку ЈПП уговора. 

 Из свега горе изнетог може се закључити да не постоји јединствена 

општа дефиниција јавно-приватног партнерства. Већина истраживача саопштава да 

„не постоји општеприхваћена дефиниција, нити јединствен модел ЈПП“ и да би било 

веома тешко и компликовано извести једну обухватну и целовиту дефиницију.  ЈПП се 

дефинише на различитим нивоима анализе, са различитих  теоријских аспеката и 

истицањем различитих кључних фактора и елемената. ЈПП модели се у пракси 

конструишу зависно од постављених захтева јавног сектора, нивоа пренесених ризика, 

обухвата ланца вредности јавне услуге, механизама плаћања за испоручену јавну 

услугу, техника финансирања,  власништва над инфраструктурним објектом и др. 

(Jasiukevičius, 2018:18).7 С обзиром да је  практично веома тешко извршити 

стандардизацију ЈПП, оваква ситуација имплицира закључак да није могуће направити 

ЈПП еталон „једном за свагда“. (Magalhães et al, 2020:14).8  

Такође, у ЈПП литератури не постоје релевантне и целовите процене 

најкориснијег ЈПП модела са становишта оптимизације улагања у јавну 

инфраструктуру (Jasiukevičius, 2018:17). Новија опредељеност је да се износе и 

систематизују добре ЈПП праксе и из тога изводе кључни фактори успеха ЈПП 

пројеката. У литератури значајно место заузимају студије успешних и неуспешних ЈПП 

пројеката. То показује да се већина савремених истраживача опредељује за емпиријска 

истраживања, док је концептуалних истраживања ЈПП знатно мање. Долази се до 

                                                           
6 Commission of the European communities, Green paper: on public-private partnerships and community law on public 

contracts and concessions. Brussels, 30.04.2004.COM (2004) 327 Final https://op.europa.eu › publication › language-en 

(последњи приступ 25.01.2021). 
7 О овоме пишу и многи други аутори: Magalhães et al, 2020:1-36; Sarmento&Renneboog, 2016:94-122; 

Liu, J. et al.,2015:35-51;  Babatunde et al.,2015:669-91; Mota& Moreira, 2015:1563-75; Roehrich, et al., 

2014:110-119; Sambrani, 2014:285-295; Zangoueinezhad&Azar,2014:994-1010; Wong et al.,2012:136-44;   
8 Занимљива је тврдња Hodge-а и Greve-а да „иако је приступ Велике Британије добро познат, никада 

није постојао један глобални ЈПП модел. Чак и савремене водеће јурисдикције ЈПП-а попут Канаде и 

Аустралије саме нису имале један национални модел ЈПП-а.“ (Hodge&Greve, 2018, стр. 8.). 
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општеприхваћеног става да специфични чиниоци окружења условљавају битне разлике 

у понашању актера ЈПП пројеката и изазивају проблеме специфичне за сваки ЈПП 

пројекат (Magalhães et al, 2020:1-14). 

Hodge,Greve и Biygautane у свом надахнутом чланку „Do PPP’s work?“(2018) 

примећују да не постоји „један јединствен глобални ЈПП модел“ , већ да ЈПП у пракси 

постаје „покретни циљ“, који се постиже зависно од различитих интереса 

заинтересованих страна, у различитом времену и економским поднебљима. У пракси 

се појављује толико различитих ЈПП модела колико и „начина за писање уговора.“ 

Постаје све јасније да је ЈПП „суштински оспорен појам“. Томе је посебно допринео 

политички постављен „широк идеал ЈПП“ (Greve,2015),  као удруживање „најбољег из 

сваког сектора“, кога су поставиле различите међународне институције (ОЕЦД, 

Светска банка, Европска комисија, АDB и др. (Hodge et al, 2018:1108).  

Неодређеност појма „јавно-приватно партнерство“ наставља се и данас, тако да 

се ЈПП као инструмент финансирања јавне инфраструктуре и управљања испоруком 

јавних услуга узима различито од уговора до уговора, што отежава постављање 

теоријског „мета приказа“ ЈПП концепта. Аутори се зато углавном опредељују за 

дефинисање главних карактеристика ЈПП концепта или преферирају један ЈПП модел 

као главни парадигму (нпр. PFI модел, као Yescombe, 2013:227-46). Ипак, у ЈПП 

теорији и пракси PFI модел се одомаћио као еталон (Средојевић, 2010:20). Без обзира 

на то, аналитичари закључују да „интересовање за дугорочне уговоре о 

инфраструктури остаје несмањено.“ (Hodge et al, 2018:1109). 

Полазећи од овог контекста, у најновије време се настоји превазићи 

„двосмисленост“ ЈПП као термина и као инструмента управљања и наглашава се 

потреба за прикупљањем и систематизовањем у пракси  стечених знања и искустава о 

ЈПП, чак и за стварањем регионалних  банки  података о ЈПП.  У том циљу Светска 

банка је недавно основала Лабораторију за знање о ЈПП (Almeida, 2020:6: 

Greve&Hodge, 2020:327).   

Прукључујући се овој дискусији, може се приметити да након закључења ЈПП 

уговора подела партнера на јавне и приватне  постаје сувишна. То сугерише да је 

партнерство јавног и приватног по свом називу политички феномен, па би било упутно 

потражити бољу синтагму која би изразила економску суштину партнерства. Јавно-

приватно партнерство је по свом карактеру пројектни облик организовања на 

формирању и пружању јавне услуге, у коме узрочно-последично увезани интереси 

партнера постају генератор економске ефикасности и одрживости на дуги рок. 

 

2. Место и улога ЈПП у области обезбеђења инфраструктуре јавног 

предузећа  

Може се тврдити да се у јавној управи и јавним предузећима одвијају паралелни 

процеси транзиције ка већем степену ефикасности пословних активности и пословних 

процеса. У ЈПП концепту јавни сектор престаје да буде финансијер и пружалац јавне 

услуге, као што је то у традиционалном моделу јавне набавке. Кроз имплементацију 

ЈПП и јавна предузећа на свим нивоима долазе у прилику да добар део својих 

традиционалних обавеза екстернализују на приватни сектор. Тиме се јавна предузећа 

фокусирају на функције конципирања политике развоја јавне инфраструктуре, 

стратешког планирања, прописивања излазних параметара квалитета јавне услуге и 

регулисање и контролисање реализације ЈПП пројеката. (Sarmento&Renneboog, 

2016:94-122). Актуелна реформа транспортних система у Европи иде у том правцу. 
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Организационе трансформације у овим системима доводе до тога да се највећи део 

њихових делатности може обављати ангажовањем спољних ресурса, кроз дугорочне и 

одрживе ЈПП пројекте.  То важи за највећи број оператерских послова везаних за 

директно пружање јавне услуге, укључујући и различите логистичке делатности.  

Велики јавни системи су природно погодни пословни облици за развој ЈПП. 

Велика јавна предузећа традиционалано користе огромна финансијска средства за 

текуће пословање и за финансирање инвестиционих пројеката. Што је јавно предузеће 

веће, то су потребе за капиталним улагањима веће и динамичније, а релативне 

финансијске могућности јавних предузећа мање. Јавна предузећа су у пракси суочена 

са апсолутним недостатком финансијских средстава да правовремено и 

синхронизовано реализују планиране пројекте изградње и модернизације 

инфраструктуре. У овим условима јавна предузећа и њихови титулари принуђени су да 

траже нове и ефикасније изворе финансирања инфраструктурних пројеката. 

Имплементација ЈПП је једно од могућих, у пракси прилично доказаних решења. ЈПП, 

дакле, није ствар избора, већ потребе јавног предузећа. Алтернативе су дуготрајна 

унутрашња реорганизација без јасних ефеката,  изостајање и одлагање многих 

пројеката, заостајање за конкуренцијом, наставак пословања с губицима и нестанак. 

Након глобалне финансијске кризе (2008) јача атрактивност алтернативних 

начина финансирања, који у први план истичу поделу ризика и стопу поврата. (World 

Economic Forum, 2013). Традиционални модел очигледно мора да буде допуњен са 

моделима финансирања који се ослањају на приватне изворе. Имплементацијом ЈПП 

концепта могуће је из приватних извора прибавити значајна додатна средства за 

финансирање инфраструктуре, побољшати планирање и избор пројеката, повећати 

ниво техничке опремљености и одржавање инфраструктурних објеката и повећати 

ефикасност и квалитет у пружању јавних услуга. (World Bank, 2014). ЈПП, као облик 

надоградње јавних набавки. постиже већу вредност за новац од традиционалних јавних 

набавки. (Vecchi et al., 2017:133-40). У том смислу, ангажовање слободног приватног 

капитала путем различитих облика ЈПП може се сматрати важним допунским обликом 

финансирања пројеката модернизације јавних предузећа.  

Актуелне реформе великих јавних предузећа пружају значајан потенцијал за 

развој ЈПП. Потребе техничко-технолошке модернизације ових система захтевају 

огромна финансијска средства, па је на држави као титулару да процени да ли је 

ефикасније велике инфраструктурне пројекте изводити на бази државних зајмова или 

на неки од алтернативних начина финансирања. У финансијском погледу потенцијали 

за развој ЈПП не произилазе само из величине инфраструктурних пројеката, већ и из 

њихове динамике и бројности. Динамика програма модернизације и ширења јавне 

инфраструктуре често превазилази ригидност буџетског одлучивања, што отвара пут за 

имплементацију ЈПП. Специфичан потенцијал великих јавних предузећа за 

привлачење екстерних приватних ресурса путем ЈПП налази се у њиховој 

монопсонској и монополској тржишној позицији. Посебан значај имају 

традиционалане дугорочне везе са произвођачима опреме и научним институцијама, 

које карактерише висок ниво трансфера технологије, техничко-пословне сарадње, 

поверења и међузависности. У организационом погледу реформе великих јавних 

предузећа доводе до екстернализације мноштва non-core делатности, које су погодне за 

улазак приватног капитала на бази ЈПП. 

Пројекти модернизације у јавним предузећима морају да се изводе паралелно и 

синхронизовано, што знатно шири могућности примене ЈПП у великим пословним 

системима. Оваква динамика индукује потребу за ангажовањем слободних приватних 
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извора финансирања и стабилношћу пословања кроз избор партнера који може 

финансирати изградњу јавне инфраструктуре и организовати пружање јавне услуге на 

дуги рок. Због изразито сложене структуре, пословање и развој јавних предузећа 

повезани су са истовременим потребама: 

(1) Екстензивног ширења капацитета инфраструктуре за пружање јавне 

услуге, како би се задовољио све већи обим потреба привреде и 

становништва.  Потреба изградње нове инфраструктуре долази као природна 

последица привредног и друштвеног развоја.  

(2) Модернизације постојећих капацитета инфраструктуре јавних предузећа 

која је последица (а) високе техничке опремљености јавних пословних 

система, што захтева периодично обнављање (редовни капитални ремонт 

или тзв. инвестиционо одржавање), (б) снажне динамике технолошких 

промена, која доводи до брзог технолошког застаревања капацитета, и (в) 

нарастајућих специфичних потреба корисника (нпр. урбани развој, 

дигитализација, еколошке потребе и др.). 

(3) Подизање квалитета делатности које омогућавају технолошко јединство 

јавних пословних система и без којих не би било могуће пружање јавне 

услуге. Ове делатности (одржавање и логистика, пре свега) доживљавају 

најбрже измене у технологији,  па највише доприносе подизању квалитета 

јавне услуге и конкурентности јавних предузећа. Ове делатности захтевају 

по обиму релативно мања, али по динамици значајна капитална улагања. 

Улагања у техничку опремљеност производних линија ових делатности 

значајније је од  улагања у њихову грађевинску инфраструктуру. 

ЈПП је модел финансирања на основу кога јавна предузећа долазе до нових 

извора финансирања. Применом ЈПП модела јавна предузећа долазе у позицију да 

ангажују екстерна средства за многе пројекте који су трпели  вишегодишња одлагања 

управо због недостатка финансијских средстава. ЈПП је модел финансирања у коме 

јавно предузеће избегава ризике финансирања, као и већину ризика експлоатације 

пројекта. ЈПП примењује пројектно финансирање чији су извори обезбеђени будућим 

новчаним токовима пројекта. Модел јавно-приватног партнерства може да буде добро 

решење за дугогодишњу неликвидност  великих јавних предузећа, јер омогућава  

прилив значајних екстерних средстава из приватног сектора на пословно здравој 

основи. На тај начин јавна предузећа упознавају пословну праксу у којој је могуће да се 

од прихода остварених пружањeм јавних услуга покрију трошкови пословања и 

оствари добит, а да то не иде на уштрб квалитета јавне услуге, односно не захтева се 

покриће трошкова од државе. Увођење ЈПП у јавна предузећа могло би да се тумачи 

као револуционарни напредак у пословној перцепцији јавних предузећа. 

Специфичност великих пословних система је у томе што пружају јавну услугу 

која је производ веома компликоване интеракције мноштва процеса и делатности. Зато 

је  јавно-приватно партнерство посебно погодно за имплементацију у делатностма 

одржавања и логистике. Велики јавни привредни системи истовремено су и велики 

техничко-технолошки системи. Код оваквих система основне и помоћне делатности су 

у нераздвојном технолошком јединству. Одржавање технолошког (функционалног) 

јединства захтева редовна и знатна капитална улагања у већ постојећу 

инфраструктуру јавних предузећа (тзв. капитални ремонти или инвестиционо 

одржавање). Имплементацијом ЈПП гломазне делатности одржавања разних сложених 

техничких система, могу бити екстернализоване тако да непосредни ефекат буде 

смањење директних трошкова јавне услуге и повећање квалитета одржавања. 

Делатности које су интерно обављане у комбинатском систему великих јавних 
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предузећа у ЈПП моделу директно обаваљају и финансирају приватни партнери. То 

подразумева јасно дефинисане процедуре избора приватних партнера са високим 

референцама и особље у јавним предузећима на експертском нивоу. У овим условима у 

јавним предузећима, уместо робусних делатности и великог броја запослених, могли 

би да функционишу  разноврсни оперативни пројектни тимови експерата који обављају 

планске и контролне функције везане за екстернализоване делатности  и у строго 

објективизираним процедурама. Овај приступ у литератури је познат као нови јавни 

менаџмент. (Sredojević, 2010:89-90; Janssen et al.,  2016:33-52).  

Велики јавни пословни системи су велика тржишта, како на страни понуде, 

тако и на страни тражње. Већина ових система има широко интернационално тржиште 

и саставни су део међународних технолошких система. Поред тога, у јавним 

предузећима су концентрисани највећи стокови друштвене имовине и највећа понуда и 

тражња. Потребе техничке обнове и унификације техничко-технолошких система код 

великих јавних предузећа изазивају моћне инвестиционе циклусе. У националним 

оквирима велика јавна предузећа имају по неколико хиљада добављача и чврсто 

повезану наменску индустрију која производи опрему и компоненте и организује 

текуће и инвестиционо одржавање њихових капацитета. Имајући ово у виду, ЈПП 

аутори препоручују домаћу индустрију као један од најважнијих извора финансирања 

ЈПП пројеката, јер је она природно заинтересована за развој сопственог тржишта 

продаје. (Chen et al, 2020:4, Zhou,M.&Wang,S., 2020:32-35). Специфично у Србији 

приватни произвођачки сектор је настао и развио се управо на тражњи великих јавних 

пословних система (јавних предузећа), посебно у областима транспорта, енергетике и 

водопривреде. Ради сопственог опстанка, приватни сектор, домаћи и инострани, 

заинтересован је за дугорочније и активније облике сарадње са јавним предузећима 

него путем јавних набавки. Приватни сектор има егзистенцијални интерес да активно 

индукује повећану тражњу јавних предузећа и истовремено повећану и јефитнију 

понуду јавних услуга коју та предузећа обављају. 

Велики jавни системи захтевају стратешки приступ државе, како у пословно-

техничком развоју, тако и у дугорочном планирању обима и динамике капиталних 

улагања (Willems & van Dooren, 2016:199-220). Израда стратегије капиталних улагања у 

инфраструктуру јавних предузећа подразумева дефинисање пројеката у техничком, 

финансијском и динамичком погледу. Финансијско дефинисање пројеката представља 

скуп сложених радњи и експертиза који се тичу утврђивања финансијског обима 

пројеката, извора и структуре финансирања,  модела и техника финансирања, 

комерцијалног капацитета пројекта, степена финансијске и економске одрживости 

пројекта и др. Државно власништво над јавним привредним системима омогућава 

комбинацију извора финансирања за ЈПП пројекте и државну подршку. Неки аутори 

сматрају да су јавна предузећа у земљама у развоју погодна да ЈПП оствари свој 

потенцијал као комбиновани модел финансирања одрживог развоја. У овом моделу 

могу се сусрести у кофинансирању ЈПП пројеката слободни приватни капитал, капитал 

традиционалних  партнера, банкарски пласмани и структурирани пласмани МФИ са 

директним државним улагањима и државним бонификацијама (Almeida et al., 2020:1-2). 

Потенцијал великих јавних система јесте и у значајним могућностима коришћења 

различитих врста државне подршке, почев од суфинансирања, преко разних фискалних 

олакшица, до обезебеђења гаранција пројектне ризике. Најзад, подршка државе путем 

регулаторних мера и посебно реформа финансијског тржишта кроз  развијање 

тржишта корпоративних обвезница (Hyun et al 2019:137; Kinda, 2008) може бити 

посебно добро искоришћена за имплементацију ЈПП у великим пословним системима.    
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Јавни пословни системи имају висок потенцијал за примену win-win стратегије 

у имплементацији ЈПП пројеката. Истраживачи ЈПП доказују да влада на страни  

јавног партнера има интереса да кроз разне субвенције помогне приватним 

партнерима да одрже ЈПП пројекте, јер ЈПП пројекти „представљају снажну јавну 

добробит“. (Wang,Gao&Liu, 2019:20-34). Кроз ЈПП аранжмане уложена средства 

имају већи степен ефикасности што дозвољава нижу цену и/или већи квалитет јавне 

услуге. У овом случају било која подршка ЈПП пројектима за владу ће бити више  

оправдана од било које директне инвестиције или субвенција јавним предузећима. 

За приватног партнера оваква позиција државе може бити реално решење за 

заштиту од ризика, јер држава има на располагању много механизама за заштиту 

одрживости ЈПП пројеката. Код многих пројеката ЈПП инфраструктуре, поготово у 

неразвијеним подручјума, за приватне партнере била би довољна државна 

гаранција покрића минималног прихода (Irwin, 2007). Аутори тврде да јавна 

предузећа у државном власништву, као „владина друга страна“ (Jett, 2019:173) имају 

интереса да у том случају  прихвате на себе ризик тражње (још о томе: Song et al., 

2018:158-75; Wang. H. et al., 2019:117-30). 

У земљама транзиције имплементација ЈПП модела у капиталним пројектима 

јавних предузећа зависи од много фактора, међу којима се истичу: (1) степен 

развијености финансијског тржишта (2) пословни потенцијал домаћег приватног 

сектора, (3) компетентност менаџмента јавних предузећа и (4) кадровска опремљеност 

државних органа за примену ЈПП регулативе. Аутори примећују да су приватни 

партнери у земљама у развоју склони да улажу у пројекте са мањим ризиком, јер 

немају довољно слободног капитала за велике пројекте.  (Chen et al, 2020:4; Wang, H. et 

al, 2019:117-30; Du et al, 2019:3505; Tang et al, 2010:683-94). Поред неразвијеног 

финансијског тржишта, приватни сектор најчешће није сигуран да ће менаџмент јавних 

предузећа испунити своје обавезе ни када су уговори о јавној набавци у питању. 

Емпиријска истраживања показују да слабо припремљени пројекти, кашњење 

пројеката због политичких промена и нејасних јавних циљева, низак ниво стручности у 

јавним предузећима и владиним ресорима, неефикасна примена ЈПП процедура, која се 

огледа и у „намештеним“ јавним тендерима, представљају главне узроке ниског мотива 

приватног капитала да учествује у великим инфраструктурним пројектима. Зато су 

инфраструктурни пројекти у области транспорта декларисани као пројекти „средњег до 

високог ризика“. Из тога се може закључити да су кључни фактори ризика из 

пословног окружења у високој корелацији са кључним факторима ризика који постоје 

у јавним предузећима (Wang,Yan et al, 2020:21; Shrestha еt al, 2018; Osei-Kyei & Chan, 

2015:1335-46). Литература се слаже да је за финансирање ЈПП пројеката поред 

регулаторних мера и ЈПП институција потребно извршити и реформе финансијског 

сектора. (Rao, 2019:77; Vecchi et al., 2017:133-40; OECD, 2014). 

Друга група аутора, поготово након финанисијске кризе 2008. године,  поставља 

питање практичног доказивања ефикасности ЈПП модела у испоруци јавних услуга, с 

обзиром да се овај модел заснива само на претпоставци да је приватни сектор по 

правилу ефикаснији. Они закључују да развој ЈПП иде у правцу фокусирања на 

квалитативне елементе јавне услуге. (Bovaird et al, 2017:363-4; Alford, 2016:673-91). 

Велика јавна предузећа, за разлику од локалних јавних предузећа,  обично су у 

позицији да пружају јавну услугу читавом становништву и привреди једне земље (нпр. 

транспорт, енергија). У том смислу велика јавна предузећа су много више погодна за 

постављање процеса дизајнирања и пружања јавних услуга у шири контекст логике 

јавног сервиса, као заједничка брига широког спектра испоручилаца и корисника 

(копродукција). Нека истраживања показују да сарадња актера у области транспорта 
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доприноси стварању позитивне пословне околине и већег степена безбедности 

превоза путника и робе. (Nandavar et al., 2019:212-27). Идеја копродукције пружа 

могућност јавном предузећу да „тестира нове идеје“ и на тај начин развија сопствено 

тржиште јавних услуга. (Bovaird, et al, 2019:230; Osborne, 2018:225-31).  

3. Специфичности ЈПП у односу на јавну набавку и приватизацију 

Постоје виђења да је ЈПП „потрага“ јавног сектора за алтернативним решењима 

у области јавних услуга. Аутори се углавном слажу да јавна набавка, као однос јавног 

купца са приватним добављачем, и приватизација, као вид аквизиције јавне имовине од 

стране приватног капитала, представљају екстреме, који се не могу подвести под појам  

ЈПП. Унутар ових граница су различити појавни облици ЈПП (Juričić, 2011:11). 

Oпштеприхваћено је позиционирање ЈПП као пословних пројеката између чисте 

јавне испоруке и чисте приватизације. Међутим, ова позиција је асиметрична, јер 

многи аутори сматрају да је ЈПП модел значајно ближи јавним набавкама него 

приватизацији, односно да израста из јавне набавке (Yescombe, 2010:3; Sredojević, 

2010:21). Многи аутори посматрају ЈПП као мноштво различитих облика надоградње 

јавне набавке,(Rao, 2019:77; Vecchi et al., 2017:133-40; Sredojević, 2010:21), односно да 

је ЈПП „само још један метод набављања од стране јавног сектора“ (Yescombe, 

2010:34). У ЈПП литератури може се наћи став да је ЈПП алтернатива јавној набавци, 

јер постиже већу вредност за новац. На већи потенцијал ЈПП упућује и став да се путем 

ЈПП предају приватном сектору активности пројектовања, финансирања и управљања 

инфраструктуром, чиме се „укључује далеко шири спектар добављача“ него код 

традиционалног облика јавне набавке. (Žarkić et al, 2014:92). 

ЈПП представља специфичан инструмент јавне набавке јавне инфраструктуре 

у рукама јавне управе и јавних предузећа, али нема карактеристике традиционалне 

јавне набавке.(Almeida et al., 2020:3). Главна разлика је у извору финансирања. ЈПП 

подразумева комплетну или претежну одговорност приватног партнера за обезбеђење 

финансирања јавног пројекта. У моделу јавне набавке сва финансијска средства у 

коначноме обезбеђује јавни сектор. Јавна набавка се финансира из буџета, а ЈПП 

пројекат из средстава која обезбеђује приватни партнер. ЈПП се заснива на ангажовању 

слободних финансијских средстава приватног сектора, кaо нових, додатних ресурса, 

чиме се увећава укупан обим финансирања јавних потреба. Код јавне набавке нема 

додатних извора финансирања јавних пројеката, већ добављач очекује плаћање за 

испоручену робу или услугу од стране из извора финансирања које обезбеђује јавни 

сектор, односно из буџета. Ове разлике утичу и на избор техника финансирања посла. 

Традиционалне јавне набавке се финансирају из фискалних прихода или кредита јавног 

сектора, док ЈПП пројекти примењују технике пројектног финансирања, засноване на 

дистрибуцији и екстернализацији ризика на страни приватног партнера. Разлика је и у 

погледу плаћања. Код јавне набавке плаћања се врше по испостављеним ситуацијама 

од стране извођача радова и када се исплата изврши облигациони однос између јавног 

наручиоца и приватног извођача се прекида. У ЈПП моделу приватни партнер се 

наплаћује у дугом року трајања пројекта директно од корисника (нпр, концесија) или 

од накнада  јавног партнера (нпр, PFI модел). Динамика наплате опредељује дугорочни 

карактер ЈПП модела, док је традиционална набавка најчешће краткорочан и 

једнократан посао. Због свега тога ЈПП је далеко сложенији феномен од јавне набавке, 

који захтева не само далеко веће време, већ и сложену процесну структуру, као и 

структуру актера и њихових међусобних односа. (Almeida et al., 2020:3). 
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 Јавна набавка и ЈПП се описују као процесне структуре (Табела 1). Јавна 

набавка је процесна структура: Дизајн–Понуда–Изградња (design–bid–build:DBB). 

Јавно-приватно партнерство је процесна структура: Дизајн–Изградња–Финансирање–

Експлоатација (design–build–finance–operate:DBFO). 

           Табела 1. Вредносни ланац јавне набавке и јавно-приватног партнерства 

Део вредносног ланца Јавна набавка Јавно-приватно партнерство 

Пројекат јавни сектор јавни сектор или приватни сектор 

Понуда приватни сектор приватни сектор 

Изградња приватни сектор приватни сектор 

Финансирање јавни сектор приватни сектор 

Експолоатација јавни сектор приватни сектор 

 

Битно је за који се део вредносног ланца јавне  услуге предузима јавна набавка. 

Јавно предузеће може да распише јавни тендер за набавку изградње јавног објекта, 

како би обезбедило техничке предуслове за сопствено пружање јавне услуге. То је 

уобичајан концепт традиционалног пружања јавне услуге од стране јавног предузећа. 

Вредносни ланац јавне набавке класично се описује као: дизајн-понуда-изградња, 

односно design-bid-build. Модел јавне набавке може се описати као приватна изградња 

јавног објекта и јавна испорука јавне услуге. (Yescombe, 2010:3). 

С друге стране, јавни сектор може да распише тендер за јавну набавку пружања 

јавне услуге на већ изграђеном јавном објекту и да за то плаћа накнаду изабраном 

приватном предузетнику. Уговор о испоруци јавне услуге дели одговорност уговорних 

страна, тако да јавни сектор прописује стандарде квалитета и облике надзора и 

обезбеђује изворе финансирања за плаћање наканаде приватном предузетнику. 

Приватни предузетник самостално организује пружање јавне услуге, на начин и са 

иновацијама које му омогућавају мање трошкове. Овај модел се може описати као 

приватна испорука јавне услуге на јавном објекту којим газдује јавни сектор. 

(contracting out-CO). При томе, изградња јавног објекта се претходно обавила по 

моделу јавне набавке: дизајн-понуда-изградња.(Juričić, 2011:17).  

Традиционална јавна набавка има карактер агентског посла, док је ЈПП модел 

партнерског карактера. Код ЈПП и јавни и приватни сектор су у улози принципала. 

Агентски карактер односа у јавној набавци подразумева да ризике посла сноси 

искључиво јавни сектор (јавно предузеће), док се ЈПП концепт заснива на подели 

пројектних ризика, који се унапред процењују за читав животни век пројекта и деле по 

оптимизацијском принципу најбоље могућности управљања ризицима. У вредносном 

ланцу јавне набавке: дизајн–понуда–изградња (design-bid-build) суштински се остварује 

однос јавног сектора као принципала и приватног предузетника као агента. У моделу 

јавне набавке јавно предузеће стратешки планира, дефинише проблем и начине 

његовог решавања, прописује све услове извршења уговора о набавци, бира добављача 

по критеријумима које сам доноси, обезбеђује изворе финансирања и сноси све ризике 

у вези испорученог добра или услуге. Приватни предузетник који је на тендеру добио 

посао по условима оцењивања понуде које је прописало јавно предузеће, труди се као 

агент по задатку да услугу испоручи углавном смањујући трошкове, с обзиром да је 

искључиво профитно оријентисан. (Osborne, 2000). У моделу јавне набавке сарадња се 

може отказати у сваком моменту и без образложења. Јавна набавка је за партнере 

много мање обавезан и „лабавији“ аранжман од дугорочних ЈПП пројеката. (Akintoye, 

2008). Јавне набавке су дуги низ деценија претходиле ЈПП моделу, као модел приватне 
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испоруке једноставнијих јавних услуга. Може се рећи да су јавне набавке и даље 

претежан облик сарадње јавног и приватног сектора. (Juričić, 2011:19).   

 За разлику од јавне набавке, ЈПП модел подразумева да приватни партнер 

преузима комплетан ланац вредности јавне услуге: пројектуј–гради–финансирај–

ради (DBFO: design–build–finance–operate). Да би ова карактеристика дошла до 

изражаја основна структура ЈПП се организује преко друштва посебне намене (ДПН),  

у коме интересе удружују специјалисти на приватној страни: грађевинска предузећа, 

финансијске институције и професионални оператери. (Lee&Kim,2019:216). Суштина 

ЈПП јесте у томе да приватни партнер финансира и организује изградњу јавног објекта, 

али уз услов да на изграђеном објекту организује и наплаћује испоруку јавне услуге. 

Приватни партнер испоручује јавну услугу онолико дуго колико му је потребно да 

поврати финансијска средства која је уложио у градњу и оствари очекивану добит. Зато 

су ова два дела јединственог ланца јавне услуге (изградња јавног објекта и пружање 

јавне услуге) код ЈПП модела су неодвојива. Полазећи од тога, може се тврдити да су 

финансијски токови јавне набавке и сontracting out модела обједињени у ЈПП моделу. 

(Juričić, 2011:23). (види График 1.) 

График 1. Финансијски токови јавне набавке и јавно-приватног партнерства 

 

 
                                       Извор: на основу Juričić, Osnove javno-privatnog partnerstva i projektnog finansiranja, 2011, str. 7-14, 

Модел јавне набавке у савременом пословању све више има карактеристике 

дугорочне сарадње, чак удруживања, јавног и приватног сектора. (Osborne, 2000). 

Поред тога, заједничко одлучивање о процесу испоруке јавне услуге, карактеристично  

за ЈПП (Osborne, 2000), постаје све израженије и у савременој пракси јавних набавки. 

Заједничко одлучивање јавног сектора, као приципала, и приватног сектора, као агента, 

посебно је евидентно у фази реализације, дакле по потписивању уговора о јавној 

набавци. Ова сарадња огледа се и на стратешком плану. Стратешко планирање и 

јавног и приватног сектора заснива се све више на испитивању тржишта набавке и 

продаје. У моделу јавних набавки постоји континуирана и жива размена информација 

између јавног предузећа као наручиоца и приватног сектора као добављача. И за једну 

и за другу страну на тржишту јавних набавки прединформације постају значајан 
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ресурс. Јавном предузећу омогућују прецизније буџетирање пословних планова у 

односу на расположива средства. Приватном сектору обезбеђују време за припрему и 

стварају услове за већу флексибилност и брже реаговање на потребе јавног сектора. 

Предвидљивост понашања важних пословних партнера има погодан утицај на 

пословно планирање и коначно на пословни успех(Chen, 2018:11-18; Almeida, 

2020:1,30).  

У многим земљама са развијеним јавно-приватним партнерством, као што је 

Велика Британија, ЈПП се регулише законом о јавним набавкама, укључујући и тзв. PFI 

модел (приватна финансијска иницијатива), као основни ЈПП модел. Посебна 

регулатива ЈПП је новијег датума и везана за процесе транзиције и либерализације у 

оквирима Европске уније. Тзв. Зелена књига ЕУ (EU Green Paper) о хармонизацији 

националних ЈПП регулатива донета је 2004. године. Новија регулатива у области 

јавних набавки у већини земаља региона приближава јавне набавке и сontracting out 

аранжмане ЈПП моделу. У савременој пракси9 могу се препознати бар три тренда: 

 Први, закони о јавним набавкама10 дозвољавају закључивање вишегодишњих 

уговора о испоруци, углавном до пет година. Обично се ради о добрима и услугама 

чије потребе постоје у континуитету и у дугорочно предвидљивом обиму и динамици 

(нпр. набавка енергената, услуга одржавања техничких капацитета и уопште набавка 

масовних добара и услуга). Временско агрегирање набавке обухвата велике 

финансијске вредности, економија обима може да донесе значајне уштеде (ниже 

набавне цене) за јавног наручиоца и стабилност тражње и пласмана за приватног 

испоручиоца. Ово продужавање периода важења уговора о набавци уводи добављача у 

партнерски однос са наручиоцем, или бар у позицију да је он незаобилазан фактор у 

плановима пословања јавног наручиоца. 

Други, прописи и пракса јавних набавки у великим пословним системима свуда 

у Европи подразумевају обавезу спровођења тзв. двостепеног модела јавне набавке, 

посебно за добра или услуге великих вредности (нпр. капитална опрема, капитални 

ремонт, изградња нове инфраструктуре и сл.). Тиме модел јавних набавки добија 

процесни карактер. У првом степену јавни наручилац спроводи тзв. 

предквалификациони поступак скенирања потенцијалних добављача у циљу да се 

изаберу добављачи са најбољим референцама и са највишим стандардима квалитета. У 

другом степену расписује се јавни тендер у оквиру кога се бира најповољнији понуђач 

из редова оних који су се квалификовали у претквалификационом поступку. Ове 

набавке капиталних добара и услуга по својој природи имају највеће учешће у укупној 

суми јавних набавки, захтевају предвиђање, резервисање и обезбеђење значајних 

извора финансирања и вишегодишње уговоре. У овим случајевима ствара се стабилан 

партнерски однос између јавног наручиоца и приватног добављача. Овај партнерски 

однос се најчешће наставља дуги низ година после испоруке јавних добара. То се 

односи на сарадњу у одржавању, испоруку компоненти и консалтинга у гарантном 

периоду и након истека гарантног рока, све до краја експлоатационог периода.  

Трећи тренд указује на особину великих пословних система да увек заузимају 

проактиван однос према тржишту набавке. Ови пословни системи, због своје 

техничко-технолошке природе, имају јаке службе техничког одржавања, развојне, 

иновационе и технолошке центре. Технички тимови у јавним предузећима теже да 

развијају дугорочну сарадњу са научним институтима, факултетима и произвођачима 

опреме. Иновације и разна техничка решења пројектују се и тестирају (хомологирају) 

                                                           
9 Посебно се има у виду пракса јавних набавки у Републици Србији и ширем региону. 
10 Између осталих, Закон о јавним набавкама, Службени гласник Републике Србије,  бр. 91/2019 
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заједно са научним установама, а пилот пројекти и израда прототипова поверава се 

добављачима. Ова сарадња, коју велики пословни системи перманатно иницирају у 

фази развоја и пројектовања производа, веома често се завршава закључивањем 

уговора о испоруци са добављачима који преузимају на себе серијску производњу, 

уградњу и одржавање. То показује да се велики пословни системи понашају у циљу 

успостваљања дугорочних партнерских односа са добављачима. 

  У литератури о јавној набавци посебно се подцртава значај стратегије 

дугорочно добрих односа са добављачима, као начина да се што више избегну утицаји 

ризика који долазе из пословног окружења. Набавка је у савременим предузећима 

еволуирала од просте куповине до стратешке функције. Традиционални концепт 

набавке нестаје, јер набавка постаје део стратешког партнерства (Chen, 2018:11-18). 
У специфичним односима јавних наручилаца и приватних добављача јавна набавка је 

све мање куповина и ad hoc aранжман, а све више има облик дугорочног партнерства 

и по обиму и по финансијском значају и по структури. У описаним трендовима јавне 

набавке попримају све више особина ЈПП: заједничка сарадња, дугорочност, подела 

одговорности и ризика, (пред)финансирање посла од стране (приватног) добављача.  

Међутим, вреди и обрнуто: ЈПП концепт се ближи савременој јавној набавци. 

Објашњавајући нови јавни менаџмент С. Г. Средојевић наводи да је ЈПП концепт 

уствари метод набавке koји трансформише јавни сектор из улоге инвеститора и 

продавца у улогу купца јавне услуге коју сада обезбеђује (пројектује, гради, финансира, 

одржава и нуди) приватни сектор. (Sredojević, 2010:21). Заједнички именилац је да 

путем стратегије дугорочно добрих односа са добављачима и преко имплементације 

ЈПП концепта тржишна економија продире у област пружања јавних услуга.  

У расправу о месту и улози ЈПП уводе се и политичко-социјални елемети. Неки 

аутори ЈПП виде као увод у приватизацију или као „тиху“ приватизацију, као производ 

неолибералне економске мисли која се залаже за јачање улоге приватног сектора у 

традиционалним пословима јавног сектора. Ови аутори дефинишу ЈПП као модел 

ограничне приватизације, који се разликује од приватизације државних предузећа у 

земљама транзиције. (Levy, 1996). Оваква и слична позиционирања ЈПП припадају 

превазиђеном дискурсу поделе на „лево“ и „десно“. Различити облици дугорочног 

ангажовања приватног капитала у домену јавних услуга су нови квалитет у пословној 

економији. Мноштво ЈПП облика има свој удео у стратегији да се достигне нагли раст 

јавних потреба путем убрзаног подизања јавне инфраструктуре и економске 

ефикасности и квалитета у пружању јавних услуга.  

У ЈПП концепту власништво над објектима и правима не посматра се као 

економска категорија. Тиме се жели нагласити аспект економске ефикасности код 

свих пројеката, без обзира на то да ли се ради јавним или приватним пројектима, или о 

пројектима социјалне или економске инфраструктуре. Код ЈПП пројеката власништво 

над јавним објектом има веома мало или уопште нема везе са конкретним пројектом. 

(Yescombe, 2010:11). Концесини модели или PFI модели могу се користити без обзира 

да ли се уговором предвиђа да власништо над објектом буде код приватног партнера 

који га је саградио и финансирао, или се изграђени објекат преноси у власништво 

јавном партнеру одмах по изградњи или тек након дугог периода експлоатације. Дакле, 

ЈПП пројекти добро функционишу на дуги рок и без постављања питања власништва, 

без обзира да ли су засновани на уговорима типа DBFO (пројектуј–гради–финансирај–

ради), што је основна матрица јавно-приватног партнерства, или су у питању 

аранжмани BTO (гради-предај–ради), где се изграђени јавни објекат одмах предаје у 

власништво јавном сектору или BOT (гради–ради–предај), када приватни партнер 
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саграђени јавни објекат предаје у власништво јавном сектору тек након истека 

уговореног периода експлоатације који је по правилу дуг двадесет и више година. Оба 

ова аранжмана BTO/BOT, на пример, посебно су успешни у Кини и Турској, земљама 

различитих друштвених уређења, у оквиру PFI модела ЈПП, где се ризик наплате 

(коришћења)  оставља јавном сектору.  

С друге стране, приватизацијa се може описати као уговорни аранжман BOO 

(build–own-oparate, тј. гради–владај-ради), па је очигледно да је приватни сектор овде 

потпуно независан, а јавни сектор има улогу одржавања пословног амбијента, 

прописивања општих узанси квалитета пружања јавне услуге и евентуално 

мониторинга законитисти пословања или ако је предмет приватизације јавна услуга. 

Ово показује да је ЈПП модел индиферентан у односу на власништво (па му је и зато 

назив неконзистентан). ЈПП модел је фокусиран на економску ефикасност пројекта у 

периоду пружања јавне услуге (ради). Ово издваја ЈПП од осталих пројектних облика 

као модел који се заснива на очекивању доброг пословања пројекта. 

 Аутори (Hodge et al, 2018:1106;Yescombe, 2010:9) примећују да се модерно 

јавно-приватно партнерство развило као PFI модел (приватна финансијска 

иницијатива) у Великој Британији, након што је 80-тих година британска влада већ 

извршила приватизацију већине јавних услуга. PFI модел  се односио на важне јавне 

услуге у области јавне инфраструктуре које није било могуће приватизовати 

(аутопутеви, железнице, хидроцентрале, гасоводи, нафтоводии и сл.). У том смислу, 

ЈПП треба схватити као пројектни облик у коме приватна иницијатива жели да 

имплементира добра искуства тржишног пословања у области пружања јавних услуга. 

 Код ЈПП пројеката јавни сектор и даље остаје директно одговоран пред 

крајњим корисницима за јавне услуге које пружају ови пројекти, док не одговара за 

приватизоване објекте. Чином приватизације (продајом) јавни објекат прелази у трајно 

власништво приватног сектора. Изостаје фаза финансирања изградње, као и ризици 

изградње. Пошто се најчешће приватизују јавни објекти у употреби, ризици 

финансирања се своде на финансирање модернизације, која је по правилу мањег обима. 

Приватни власник аутономно преузима пружање јавне услуге а тиме и све оперативне 

ризике, пре свега ризик коришћења и ризик расположивости. 

Пракса приватизације, посебно у земљама транзиције, често има негативну 

социјалну конотацију, као производ различитих социјалних и идеолошких расуђивања, 

али и конкретних реалних ситуација. Приватизација јавних предузећа или аутсорсинг 

појединих јавних служби, често се схвата и као начин којим јавни сектор пребацује 

одговорност на приватни сектор за отпуштање великог броја запослених. Овај у основи 

политички феномен, може бити предмет разних других истраживања. 

Поистовећивање са приватизацијом један је од важних узрока слабе 

имплементације ЈПП у већини земаља југоисточне Европе и поред релативно добре 

правне регулативе и друштвене промоције. Слабо познавање ЈПП концепта присутно је 

код свих потенцијалних актера, мали је број стручних обрада и научно-истраживачких 

радова на ову тему. (Sredojević, 2010:198). У тим условима само добра пракса ЈПП 

пројеката може допринети бољем разумевању и позитивном ставу јавности. Не може 

се говорити о неуспешности ЈПП концепта, али могу се изводити теоријски закључци о 

различитој суштини приватизације у односу на јавно-приватно партнерство.  

4. Области примене јавно-приватног партнерства 

 Многи аутори лоцирају ЈПП као пројектни облик заједничког пословања јавног 

и приватног сектора везан првенствено за изградњу нове јавне инфраструктуре. 
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(Magalhães et al, 2020:3; Chen et al, 2020:16; Almeida et al., 2020:1; Wang, H. et al, 

2019:117-30; Yescombe, 2010:3). Сâмо поимање инфраструктуре подразумева објекте 

који служе за општу људску употребу. Јавна инфраструктура су добра опште намене, 

која су доступна читавом становништву и привреди једног краја, државе или више 

држава. Јавни сектор предузима развој јавне инфраструктуре или да би подржао 

економски развој или циљеве социјалне заштите. (Greve&Hodge, 2020:314). 

Инфраструктурни пројекти подразумевају ангажовање великог обима финансијских 

средстава, дуге рокове изградње, дуге рокове повраћаја уложених средстава и знатне и 

разноврсне ризике. Аутори тзв. привредну инфраструктуру, као што су саобраћајна и 

енергетска, називају и тврда или економска инфраструктура. Тврда инфраструктура 

подразумева друмове, железнице, мреже за пренос енергије (далеководи, гасоводи, 

нафтоводи, топловоди, водоводи итд.). На пример, у току је изградња евроазијске брзе 

пруге Пекинг-Москва дугачке 8.000 км за брзине преко 300 км/ч.11 Важан европски 

коридор у изградњи јесте и брза пруга Београд-Будимпешта, као саставни део 

трансконтиненталног правца Пиреј-Солун-Ниш-Београд-Будимпешта-Братислава-

Праг. Овакви подухвати финансирају се из државних буџета и/или зајмова 

међународних финансијских институција и иностраних влада. С друге стране, пројекти 

изградње обданишта, школа, болница, домова културе, стадиона и спортских хала, 

домова за стара и изнемогла лица, затвора и сл. називају се пројектима меке или 

социјалне инфраструктуре, јер су везани пре свега за области културе и социјалне 

заштите. (Средојевић, 2011). Пројекти тзв. меке инфраструктуре захтевају мањи обим 

финансирања, краће рокове изградње, краће рокове поврата уложених средстава, мање 

финансијске ризике, али релативно веће ризике расположивости. Међутим, пројекти 

социјалне инфраструктуре могу бити сложенији због већег степена укључености 

друштвене заједнице у погледу социјалне правде. (Gilmour et al.,2010:247-59). Пројекти 

социјалне инфарструктуре су углавном локалног значаја и тачкасте локације, док су 

пројекти економске инфраструктуре често транснационални. Већина аутора не прави 

разлику између ова два облика инфраструктуре, посматрајући  ЈПП пројекте као 

капиталне пројекте без обзира на подручје примене. (Liu, J. et al., 2017; Yong, 2010; 

Keating, 2008:52-54). То је зато што социјална инфраструктура у коначном  утиче на 

стварање економских вредности, а економска инфраструктура доприноси развоју 

друштвеног стандарда (O’Niell et al, 2020:214-30; Windholz&Hodge, 2012:212-37). 

„Чисто социјална инфраструктура (или чисто економска инфраструктура) постоји само 

у поједностављеном свету теорије“ (Greve&Hodge, 2020:316). 

 ЈПП се не односи само на пројекте јавне инфраструктуре. У упутству канадског 

Министарства за локалну самоуправу (Ministry of Municipal Affairs) из 1999. године 

наведена су погрешна схватања појма ЈПП у пракси, међу којима и схватање да је оно 

ограничено само за јавне инфраструктурне радове. Министарство упућује на то да се 

стварање додатне вредности може постићи пре свега кроз различите облике сарадње 

локалне самоуправе са приватним сектором. (Juričić, 2011:8). Већи градови у Србији 

почињу да решавају проблеме паркирања путем одобравања градње монтажних јавних 

гаража приватним предузећима, која финансирају монтажу и организују пружање 

услуга паркинга. Релативно мали финансијски обим ових пројеката одговара ниском 

степену развијености финансијског тржишта и сразмерно скромним могућностима 

локалног приватног сектора. Без обзира на различите ставове аутора, у пракси се ЈПП 

препоручује за пројекте мањег обима и ризика у земљама где је финансијско тржиште 

недовољно развијено, посебно за урбане пројекте, пре свега због њиховог мањег обима 

(Chen et al., 2020:4). Примена ЈПП на великим инфраструктурним пројектима везана је 

                                                           
11 Бизнис форум евроазијских железница „Стратешко партнерство 1520“, Сочи, 2016. 



74 
 

за подручја високо равијених финансијских тржишта, што омогућује знатно вишу 

флексибилност приватних финансија и приватног уговора. (Broadbent&Laughlin, 

2003:332-41). У том правцу развио се читав низ теоријски утемељених емпиријских 

студија, познат као „литература мегапројеката“ (Hodge&Greve, 2018:4).  Код великих 

инфраструктурних подухвата многе државе се и даље опредељују за традиционaлни 

модел. У склопу великих инвестиција могуће је развијати потпројекте на бази ЈПП. 

 Неки аутори сматрају да ЈПП концепт може да пружи највећи практични ефекат 

у моделу у ком ће јавни и приватни сектор дугорочно заједно сарађивати на 

дефинисању и имплементацији јавних политика. (Wang  et al, 2020; Treausury, 2000). 

Овакво дугорочно моделирање ЈПП, које укључује приватни сектор и у израду 

развојних концепција и стратегија јавног сектора британска влада види као највиши 

степен сарадње јавног и приватног сектора (Willems & van Dooren, 2016:199-220). 

Посебан сегмент имплементације ЈПП представљају велики пословни системи 

који се налазе у процесима реструктурирања. На пример, почетком 90-тих година 

прошлога века у реструктурирање су прве кренуле Немачке железнице (DB AG) и 

Француске железнице (SNCF). Ово је значило покретање организациних промена 

којим се организациони конгломерати развијају у неколико финансијски и технолошки 

самосталних целина, као што су пружна инфраструктура, превоз робе, превоз путника, 

одржавање железничких пруга, одржавање железничких возних средстава и сл. У овим 

процесима настају нови организациони ентитети, погодни за имплементацију ЈПП.  

Принципијелно гледано области примене ЈПП у  јавним предузећима, посебно у 

великим системима, јесу све делатности које захтевају значајна финансијска улагања у 

њихову инфраструктуру и технологију и у аранжманима у којим приватна иницијатива 

има интереса и могућност за поврат уложених средстава на бази непосредног 

управљања  функционисањем ових делатности. Те области могу да буду изградња нове 

и техничко-технолошка модернизација постојеће инфраструктуре јавних предузећа у 

основним и логистичким делатностима. И пројекти смањења трошкова пословања у 

великим пословним системима, који су повезани са значајним финансијским 

улагањима у модернизацију опреме и технологије, као што су ESCO пројекти за 

подизање енергетске ефикасности, могу да буду предмет имплементације ЈПП.  

С обзиром да је ЈПП иманентно интересног карактера, неопходан услов за 

његову имплементацију у пословању јавних предузећа јесте закључење дугорочног 

уговора који омогућава приватном партнеру поврат уложених средстава и остваривање 

пројектоване добити кроз непосредно пружање јавних услуга и/или управљање оним 

делатностима које утичу на формирање јавне услуге. Учешће приватног капитала у 

целокупном вредносном ланцу формирања и испоруке јавне услуге – што чини 

економску суштину ЈПП концепта – значајно доприноси рентабилности јавних 

предузећа и резултира вишим квалитетом јавних услуга, односно већом вредношћу за 

новац (VfM) у односу на традиционални модел. (Magalhães et al, 2020:3). 

5. Економска суштина јавно-приватног партнерства 

Економски аспект истраживања долази до закључка да је јавна инфраструктура 

неопходна за економски раст, па су улагања у јавну инфраструктуру важан сегмент 

сваке националне економије. (Mota& Moreira, 2015:1563-75; Khandelwal&Khanapuri, 

2015:4-23; Shi &Huang, 2014:272-86; Bom&Ligthart,2014:334-54; Gupta,M.R.&Barman, 

2010:657-73 и др.). Истовремено, извори финансирања инфраструктурних пројекта 

којим располажу јавна предузећа и њихови спонзори (држава и фондови) не прате брзи 

раст потреба за инфраструктуром.  (Jasiukevičius, 2018:15; Sambrani, 2014:285-295; 
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McQuaid, 2014). Примена ЈПП концепта омогућава привлачење приватног капитала у 

јавну инфраструктуру на основу  интереса обе стране ЈПП омогућава приватно  

партнеру да оствари добит на бази веће иновативности, ефикасности коришћења 

ресурса и смањења трошкова. С друге стране, јавна предузећа су у позицији да смање 

притисак на државни буџет и трошкове прекорачења финансијског оквира и рокова. 

Реализација ових интереса резултира већим квалитетом јавне услуге, односно већом 

вредношћу за новац (VfM) у односу на традиционалну јавну набавку инфраструктуре, 

што даје економску основаност ЈПП концепту (Akhmetshina&Mustafin, 2015:35-40; 

PPIAF, 2016; Jasiukevičius, 2018:15). Ове предности су и довеле до наглог раста ЈПП 

тржишта у развијеним земљама Запада и Аустралије и у региону источне Азије.   

Јавно-приватно партнерство је савремени сложен пословни облик који 

концептуално и практично обједињује финансирање јавне инфраструктуре и 

пружање јавне услуге у јединственом пројекту. Eкономскa суштинa ЈПП концепта jе 

да јавно предузеће препушта приватном партнеру обављање јавне услуге, полазићи од 

идеје да приватни капитал може ефикасније комбиновати ресурсе и оптимизирати 

однос цене и квалитета јавне услуге. Значајан раст ЈПП тржишта навео је литературу 

да примети потребу сасвим другачије, нове улоге јавног предузећа. У ЈПП концепту 

јавно предузеће престаје да буде финансијер и пружалац јавне услуге, као што је то у 

традиционалном моделу јавне набавке. Ова екстернализација традиционалних 

делатности у приватни сектор доводи до значајног смањења обавеза јавних предузећа и 

истовремено фокусира њихов менаџмент на функције конципирања политике развоја 

јавне инфраструктуре, стратешког планирања, прописивања излазних параметара 

квалитета јавне услуге и регулисање и контролисање реализације ЈПП пројеката. 

(Sarmento&Renneboog, 2016:94-122; Wang,Y.,2015:684-96). Менаџмент јавног предузећа 

изводи рачунице да је у принципу неупоредиво лакше и јефтиније екстернализовати 

већину јавних услуга и пружати систематичну подршку приватном партнеру путем 

дефинисања излазних параметара квалитета и цене јавне услуге и мониторинга. Овај 

приступ се у литератури назива нови јавни менаџмент. (Sredojević, 2010:89-90). 

У ЈПП моделу јавни партнер поставља приватном партнеру оквире испоруке 

јавне услуге, прописујући ниво квалитета и цене јавне услуге. Јавни партнер поставља 

и контролне излазне индикаторе, који су квантитативно изражени. Циљна функција 

ЈПП инфраструктурног пројекта јесте постизање што вишег квалитета уз  што нижу 

цену. На тај начин приватни предузетник у ЈПП уговору добија од јавног партнера 

задатак оптимизације односа цене и квалитета. Онај који понуди најбоље решење 

добија посао и постаје партнер. Дакле, у избор најповољнијег испоручиоца јавне 

услуге укључен је механизам конкуренције. На јавном предузећу  је да путем јавног 

тендера читавом пројекту обезбеди транспарентност, што је у интересу пре свега 

корисника. На овај поједностављен начин објашњен је  покретачки механизам  ЈПП.  

Препуштање приватном сектору изградње инфраструктуре и пружања јавне 

услуге у оквирима ЈПП аранжмана последица је све мањих финансијских могућности 

јавног сектора да прати експоненцијални раст потреба за јавним услугама настао због 

глобалних измена у привредној структури и убрзаног урбаног развоја (Chen et al, 

2020:4). Буџетски приходи не расту ни приближно истим темпом, а општи степен 

задужености јавног сектора и на државном и на локалном нивоу достигао је или 

прешао лимите. (Magalhães et al, 2020:1-36). Степен задовољства корисника  

обухватом и квалитетом јавних услуга које се обављају у организацији јавног сектора 

све је нижи у односу на цену коју плаћају. (Borghesi, Houston&Naranjo, 2014:164-81).  
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С друге стране, имплементација ЈПП може да доведе до позитивних кретања у 

јавним финансијама. Долази до смањења притисака на јавни буџет и до реалокације 

буџетских средстава.  Отвара се могућност за смењење пореских обавеза корисника, 

што истим последично омогућује смањење трошкова и већу добит. ЈПП пројекат вођен 

принципима економске ефикасности омогућује рентабилност и поврат уложених 

средстава и делује парадигматично на укупно пословање јавног сектора, посебно 

јавних предузећа. ЈПП омогућује бржи темпо у обухвату јавних потреба, бољи 

квалитет јавних услуга, поспешује општу привредну активност, делује антирецесијски 

и генерише привредни развој и друштвено благостање. (Magalhães et al, 2020:1-36). 

ЈПП модел се заснива на коришћењу управљачке креативности и ефикасности 

приватног сектора. ЈПП омогућава већи степен ефикасности због чињенице да 

приватни партнер управља готово свим фазама пројекта. У овој поставци ЈПП модел 

има концептуално уграђен интерес приватног партнера да оптимизира квалитет 

изградње инфраструктурног објекта, примени висококвалитетан дизајн и 

најсавременије материјале и опрему и таква функционална решења која ће у фази 

експлоатације битно утицати на смањење трошкова рада и одржавања. У ЈПП моделу 

инвеститор је у прилици да примени „приступ целокупног животног циклуса у 

процени пројекта“ (Almeida et al., 2020:3). 

 Дугорочним ЈПП уговором  приватни партнер преузима на себе одговорност за 

све фазе животног циклуса пројекта. Да би ова карактеристика била омогућена ЈПП 

гради јединствену структуру односа у којој интересе удружују специјалисти на 

приватној страни: грађевинска предузећа, финансијске институције и професионални 

оператери. Ово захтева од приватног партнера да (1) измести пројекат из сопственог 

биланса у посебно пројектно друштво (ДПН), како би могао боље да управља 

пројектом и истовремено да (2)  тражи подизвођаче за сваку фазу пројекта, од 

пројектовања, преко финансирања и изградње, до експлоатације. То доводи до великог 

броја актера и подуговора и енормне сложености ЈПП пројекта. Негативне последице 

су  високи трансакциони трошкови који смањују рентабилност пројекта и ограничена 

флексибилност, што доводи до високе политичке осетљивости ЈПП пројеката (Almeida 

et al., 2020:3). С друге стране, у ЈПП све фазе пројекта могу да постану део 

одговорности приватног сектора (пројектовање, изградња, финансирање, одржавање, 

испорука јавне услуге), што омогућава већи степен синхронизације и то да се трошкови 

пројекта остваре у оквиру предвиђеног буџета (Wang, X., 2017:4; Carbonara et al, 

2014:1223-32; Zhang&Chen, 2013:88-97; Marques&Berg, 2011:925-32; Tang et al,  

2010:683-94; Alexandersson&Hulten, 2009:97-119; Zhang, X., 2005:3-14). 

Највеће ограничење ЈПП модела јесте његов сложен карактер. Сложеност ЈПП 

пројеката долази од великог броја актера повезаних мрежом међусобно условљених 

уговора, што захтева специфично управљање односима, које није типично за остале 

пројекте. Идентификација и систематизација критичних фактора успеха, ризика и 

техника за управљање ЈПП пројектима представља сложен процес, који захтева 

интердисциплинарна знања, искуства и вештине и који увек мора  да укључи и 

разноврсне факторе променљивог контекста и традиционалног окружења. Значај 

јавности и окружења карактеричан је за ЈПП пројекте. (Magalhães et al, 2020:22). 

Многобројни фактори могу да утичу на успех ЈПП пројекта: повољна 

инвестициона клима са стопама поврата атрактивним за приватне улагаче, економска 

оправданост, поуздани партнери са високим референцама и техничким 

компетенцијама, одржив финансијски аранжман, прецизна подела одговорности и 

ризика, постављен механизам за транспарентност и континуирано праћење ЈПП 
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пројекта од свих заинтересованих страна. Одржавање повољног политичког и 

економског окружења је пресудно за подстицај великих приватних улагања у јавну 

инфрастрктуру. Посебно се наглашава потреба да се не спутава иновативност и 

предузетништво приватног партнера. (Magalhães et al, 2020;22; Osei-Kyei & Chan, 

2015:1335-46; Tang et al., 2010:683-94; Yeo&Tiong, 2000:257-65; Kumaraswamy&Zhang, 

2001:195-205; De Lemos et al., 2004:63-73).  

 Бројна истраживања су показала да приватни сектор остварује већу 

ефикасност у газдовању послом, односно у контроли трошкова и у стицању прихода. 

(Akhmetshina&Mustafin, 2015:35-40; Clifton& Duffield, 2006:573-86; DeBettignies&Ross, 

2009:358-68). Приватни сектор у ЈПП уноси управљачка искуства и технике примерене 

тржишној утакмици, као и нове технологије и оргнизационо-управљачке иновације, 

што може да допринесе бољој употреби ресурса, имовине и знања јавног предузећа, и 

што на крају резултира смањењем трошкова и повећањем квалитета јавне 

инфраструктуре и јавне услуге. (Edkins&Smyth, 2006:82-93). Поред тога, приватни 

сектор уноси већу дисциплину у реализацији пројекта, а то смањује ризик од појаве 

прекорачења буџета и рокова, што су уобичајени проблеми у традиционалном моделу. 

ЈПП модел по правилу  води до нижих трошкова током животног циклуса пројекта и 

последично до повећања прихода и остваривања очекиване стопе поврата уложених 

средстава. (Magalhães et al, 2020:4; Li&Akintoye, 2003:3-30).  

Приватни сектор је навикнут на тржишну утакмицу. У том амбијенту он 

релативно вештије користи економске механизме конкуренције и економије обима, 

технике финансијског управљања и управљања осталим ресурсима, показује висок 

степен инвентивности и иновативности и боље упошљава остале интелектуалне 

ресурсе, брже реагује и ефектније примењује техничка и технолошка решења и др. 

Поред тога аутори истичу да сам избор приватног партнера, који се врши надметањем 

приватних компанија на јавном тендеру, омогућава избор најиновативнијег партнера, 

који има највеће искуство у управљању свим фазама дугорочног ЈПП пројекта, што 

значајно гарантује успех ЈПП пројекта. (Grimsey&Lewis, 2005:345-78; Zhang, X., 2005:3-

14; Zou et al, 2008:123-42; Wang,X., 2017). 

Анализа оправданости пројекта јавно-приватног партнерства. Питање 

опште потребе за јавно-приватним партнерством не би се требало постављати. То 

произилази из логике да je тражња јавног сектора све већа и практично неисцрпна, а да 

су расположиви ресурси ограничени. По тој логици, чак и да је ЈПП најнесавршенији и 

најнеисплативији организациони облик улагања, за њим постоји потреба, која ће наћи 

своју примену у неком одређеном пројекту. (Yescombe, 2010:58). Јавно предузеће у 

условима ограниченог буџетског оквира бира између неког од ЈПП модела и одгађања 

пројекта. Активна позиција менаџмента јавног предузећа подразумева да се пројекти 

не одлажу, већ да се траже додатни извори финансирања како би се постигла 

неопходна динамика и синхронизованост у реализацији пројеката.  У том случају јавно 

предузеће се рационално одлучује за екстерно финансирање путем ЈПП.  

Зато се питање оправданости ЈПП концепта преусмерава на питање квалитета. 

Перформансе квалитета описују се параметрима квалитета јавне услуге, односно 

степеном задовољства корисника, и индикаторима финансијске и економске 

повољности ЈПП предлога, у концептуалном (модел) и у конкретном (пројекат) 

погледу. Питање оправданости као питање квалитета имплицира питање оптимизације 

ЈПП модела, односно ЈПП пројекта. Питање оптимизације се своди на идентификовање 

критеријума оптимизације, њиховог избора и процене релативног значаја. 
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У ЈПП концепту оптимизација је веома сложен проблем. На  то утиче мноштво 

екстерних и интерних фактора, сложена конструкција ЈПП модела, дуг животни век 

пројекта, велики број актера и компликованост њихових односа.  Оптимизација 

пројекта   мора да уважава циљне функције партнера, као излазне величине успеха. На 

страни јавног сектора то је задовољство корисника, мерено односом квалитета и цене 

испоручене јавне услуге.  Код јавног сектора постоје и различити аспекти друштвено-

економског и општег националног и локалног карактера. На страни приватног сектора 

основна мера оправданости пројекта је висина стопе поврата на уложена средства и 

финансијска одрживост пројекта на дуги рок. 

Избор пројекта је практично у рукама јавног сектора. Од  јавног сектора зависи 

да ли ће се и у којој мери спровести објективан избор пројекта. Када доноси одлуку о 

економској оправданости пројекта јавни сектор процењује директне и индиректне 

користи од реализације пројекта. Директне користи су финансијски приходи пројекта, 

а економске користи су различити позитивни утицаји пројекта на окружење, међу 

којима су привредни раст, стандард становништва и очување природне околине. 

Процес утврђивања оправданости пројекта је сложен експертски посао у коме се 

упоређују финансијске и економске користи са финансијским и економским 

трошковима пројекта. С обзиром на дуге рокове пројекта квантификоване величине 

прихода и трошкова се поступком дисконтовања (DCF) своде нa садашњу вредност 

(NPV). Величине за утврђивање оправданости настале из ове компарације користи и 

трошкова су дисконтна стопа јавног сектора (PSDR–public-sector discount rate) и 

економска стопа поврата (ERR–economic rate of return).  

Утврђивање оправданости пројекта од стране јавног сектора је неутрално на 

начин финансирања трошкова пројекта, с обзиром да су „економске користи у 

принципу независне од начина финансирања“(Yescombe, 2010:59). Тек након 

утврђивања да је пројекат економски оправдан, јавни сектор доноси одлуку с обзиром 

на начин финансирања, односно да ли пројекат треба извести на традиционалан начин 

или је ЈПП боље решење.  Поред анализе базичних критеријума финансијске и 

економске оправданости пројекта, јавни сектор код ове одлуке мора узети у обзир и 

друге параметре, међу којима су најважнији они којим се мери степен задовољства 

корисника. То су пре свега (Yescombe, 2010:61):   

a) Вредност за новац (value for money-VfM), као мера цене јавне услуге коју 

корисник жели да плати с обзиром на квалитет који добија. VfM је истовремено 

и основа за израчунавање способности пројекта да може, при дефинисаном 

квалитету и цени јавне услуге, да буде одржив. Одрживост пројекта значи да на 

дуги рок омогућује покриће капиталних (capex) и оперативних трошкова (opex), 

сервисирање дуга и поврат уложених средстава. Ова мера економске 

одрживости пројекта истовремено служи и за поређење перформанси ЈПП 

модела (пројекта) у односу на класичну набавку јавног сектора. Ово поређење у 

сврху доношења одлуке се у литератури и пракси назива Компаратор у јавном 

сектору (Public-Sector Comparator–PSC). (Gouveia&Raposo, 2012:1-21).  PSC је 

величина процењених трошкова пројекта у условима традиционалног извођења, 

која служи за поређење са трошковим пројекта у ЈПП моделу.  Поред тога,  

трансфер ризика са јавног на приватног партнера, као главни квалитет ЈПП 

концепта, повећава  вредност за новац (VfM). У том смислу,VfM није само 

најјефтинија варијанта односа користи и трошкова, већ најбоља вредност која 

укључује однос трошкова у читавом животном веку пројекта и ефеката преноса 

ризика према цени/квалитету јавне услуге. (Yescombe, 2010:18.).   



79 
 

b) Доступност јавне услуге, као способност јавне услуге да буде расположива 

свим корисницима по својим капацитетима и достижна по својој цени. Ово је 

посебно важно код концесијског модела, као екстремног облика ЈПП, у коме 

приватни партнер сноси ризик коришћења. Поред тога, доступност је мера 

којом се утврђују могућности јавног сектора да пројектованим буџетом може 

вршити плаћање наканаде за услуге, ако је одабран PFI модел јавно-приватног 

партнерства. Овај критеријум избора захтева од јавног сектора да претходно 

направи финансијски модел пројекта са свим опцијама новчаних токова, који ће 

му омогућити да утврди реалну цену јавне услуге. (Sredojević, 2010:50). Реална 

цена јавне услуге је она која ће за кориснике обезбедити задовољавајући обим и 

квалитет, за приватни сектор поврат уложених средства у разумном року, а за 

јавни сектор могућност да плаћа накнаду приватном партнеру за испоручену 

јавну услугу. Доступност је мера реалности цене, могућности партнера и 

одрживости пројекта. 

Одлука о избору модела финансирања захтева упоређивање односа користи и 

тршкова између традиционалног и ЈПП модела. Циљ ове одлуке је оптимизирање  

поделе одговорности и ризика међу партнерима, што уствари, представља 

оптимизацију перформанси пројекта. Кроз ово упоређивање (комапаратор јавног 

сектора) јавно предузеће оцењује који му се модел више исплати, под условом да су 

параметри квалитета услуге задати и фиксни (Wang,Y.,2015:684-96; Fernandes et al., 

2015:207-27; Gupta,A. et al., 2013:1040-60).  

 Једноставан математички модел компаратора јавног сектора изгледа овако: 

B1/C1<B2/C2; B1/C1=B2/C2;, B1/C1>B2/C2; (К= const.) 

где су: B1–користи традиционалног модела, С1-трошкови традиционалног модела, 

B2-користи ЈПП модела, а C2-трошкови ЈПП модела. K-означава суму излазних 

параметара квалитета јавне услуге. 

 Уколико је однос користи (B–benefits) и трошкова (C–costs) традиционалног 

модела мањи од односа користи и трошкова ЈПП модела, јавни сектор ће се одлучити 

за ЈПП модел. Уколико је однос користи и трошкова традиционалног модела већи од 

односа користи и трошкова ЈПП модела, јавни сектор ће се одлучити за традиционални 

модел. У пракси на прихватање ЈПП утичу и други фактори: високи трансакциони 

трошкови, поготово код мега-пројеката, неразвијено финансијско тржиште и лоша 

расподела ризика, могу да доведу до мање вредности за новац. (Aritua et al., 2009:72-9). 

Актеулно тежиште теоријске расправе о ЈПП  тражи одговоре на питања да ли је 

и колико ЈПП модел ефикаснији од традиционалног модела пружања јавне 

инфраструктуре. Истиче се компликованост ЈПП уговора и сложени односи актера ЈПП 

пројекта, високи трансакциони трошкови и веће каматне стопе приватног сектора на 

екстерна средства финансирања. Ова питања у пракси укључују потребу за 

интердисциплинарним анализама ЈПП концепта,  пројектних ризика, стопе поврата 

уложених средстава и дисконтне стопе која се употребљава у компаративној анализи 

приликом избора најповољнијег приватног партнера. (Hodge et al, 2018:1110-14)  

Поље теоријског оспоравања ЈПП концепта лежи у проблему дефинисања 

успеха и мере успеха и фактора који доприносе успеху ЈПП пројекта. Приступ успеху 

је различит: од инжењерског захтева да се пројекат изведе, да се изведе на време и у 

буџету како захтевају руководиоци пројекта,  док економисти захтевају да се пројекат 

изведе максимално ефикасно, а књиговође да се  трошкови пројекта не књиже на терет 

буџета, до захтева политике и јавног менаџмента да се пројектима добро управља. 
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(Hodge et al, 2018:1114). Одобравање ЈПП пројекта захтева експертске анализе које 

треба да покажу у којој се мери предвиђена финансијска улагања враћају са 

финансијским резултатима ЈПП пројекта. (Flyvbjerg, 2017:362-88; Hodge&Greve, 

2017a:362, 2017b:55). То је посебно важно код великих инфраструктурних пројеката 

чија је политичка привлачност висока. Литература о критичним факторима успеха 

фокусирана је на питања  управљања и финансирања и ризика ЈПП пројеката. (Abdel 

Aziz, 2007:918-31, Li et al., 2005:459-71, Zhang, X., 2005:3-14).  Међутим, успех ЈПП 

пројекта није уско везан само  за уговорену испоруку јавне услуге и остварени 

пословни резултат, већ је повезан са остваривањем  опште друштвене користи и 

интереса и очекивања широког круга заинтересованих страна. (Jeffares, 

Sullivan&Bovaird, 2013). С друге стране, Klijn (2008) је доказао да стратегије 

управљања нису важније од организационих облика, већ да њихова комбинација даје 

најбоље резултате (према Kort,Verweij,&Klijn,2016:777-94). Такође, међусобно 

деловање фактора на макро, мезо и микро нивоу може знатно утицати на успех ЈПП 

пројекта (Verhoest et al.,2013:188-210).  

Због сложености и дугорочности ЈПП аранжмана многи аутори виде сарадњу и  

јачање поверења међу актерима као битне факторе успеха. Они се залажу за 

„константно неговање партнерства“ у условима сложене пословне околине и пословног 

окружења ЈПП пројекта, јер боље управљање односима између приватног и јавног 

партнера омогућава већи степен предвидљивости, смањује трансакционе трошкове и 

повећава „способност суочавања са неочекиваним догађајима“ (Warsen et al, 

2018:1179). Могућности унапређења управљања ЈПП пројектима захтевају 

истовремено и боље разумевање „јавно-приватне интеракције“ у имплементацији ЈПП 

пројекта. (Magalhães et al, 2020:3). У том контексту, у коме „не постоји 

општеприхваћено разумевање ЈПП концепта“ (Hodge&Greve, 2007:545),  ЈПП 

литература се више не исцрпљује на дефинисању једног општег теоријског ЈПП 

модела, већ се практично истражују кључни фактори успеха за управљање ЈПП 

пројектима, уважавајући развојне, економске, културне и традиционалне 

карактеристике појединих земаља и региона (Magalhães et al, 2020; Pinto&Ang, 2015).  

У новијој литератури ЈПП се посматра ЈПП као модел погодан за оптимизацију 

финансирања инфраструктурних пројеката и настоји се дефинисати јединствена 

методологија за процену VfM (Jasiukevičius, 2018:75). У том циљу врши се 

идентификација јавних пројеката погодних за ЈПП и дефинишу фактори који су 

кључни за одлуку  партнера да уђу у ЈПП (VfM за процену јавног сектора, 

максимизација добити и оптимална подела ризика за процену приватног сектора и 

међусобни односи партнера, посебно они који потичу од асиметрије информација). 

Посебно се формирају концепти  вредновања потенцијала ЈПП модела  за оптимално 

финансирање пројеката и могућности приватног сектора за оптимизацију 

финансирања. Оптимизација избора модела финансирања пројеката код јавног сектора 

своди са на сложену процену висине VfM и представља ону опцију која пружа најбољи 

могући однос користи и трошкова. Код приватног сектора оптималан избор се добија 

као резултат компарације свих расположивих опција и техника финансирања које 

омогућују финансијску одрживост, а истовремено су приступачне за јавни сектор. 

Сврха ових мултифакторских анализа је да се јединственом методолошком апаратуром 

развије оптимизиран ЈПП модел и стави тачка на расправе о погодности ЈПП као 

алтернативног концепта развоја јавне инфраструктуре. Успех на овом пољу битно 

допринео коначном јединственом дефинисању ЈПП (Jasiukevičius, 2018:75). 
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6. Финансијски потенцијали примене ЈПП у обезбеђењу пословања предузећа 

У ЈПП пројекту јавни сектор преноси већину ризика на приватни сектор, 

полазећи од процене да у ЈПП моделу приватни сектор може боље управљати 

ризицима, више смањити трошкове и повећати вредност за новац. (Yescombe, 2010:18). 

Управо на овој логици се заснива примена ЈПП концепта као модела финансирања 

пројеката јавне инфраструктуре.  Међутим, у пракси се ова логика вишеструко 

компликује, што изазива различите стручне и теоријске расправе о успешности 

сложених дугорочних пројеката какав су ЈПП. Све више ограничене могућности јавног 

сектора у погледу  финансирања јавне инфраструктуре показују да није у питању само 

разлика у бољој економици ЈПП пројеката у односу на традиционално финансирање,  

већ се „могућност избора ограничава на избор ЈПП или ништа.“ (Yescombe, 2010:18).  

Ова позиција јавног сектора пластично се може показати на примеру великих јавних 

предузећа, где деценијско изостајање пројеката доводи до изостанка и хроничног 

урушавања квалитета јавне услуге.  

Јавно предузеће, као један од ентитета јавног сектора,  у пракси најчешће бира 

између (1) чињенице да пројекат захтева више финансијских средстава него што је у 

буџету расположиво или што је његов капацитет задуживања и (2) одгађања пројекта 

за „нека боља времена“. Одлагање пројеката, међутим, доводи до дугорочног слабљења 

пословних перформанси и конкурентске позиције предузећа, па то не може да буде 

решење у условима отвореног тржишта. Зато се, не само у земљама транзиције, јавна 

предузећа и јавни сектор у целини, одлучује за процесе реструктурирања.  

Ови процеси у великим државним пословним системима одвијају се у два 

комплементарна правца модернизације пословних структура. Стратешки циљ је 

повећавање ефикасности и квалитета у пружању јавних услуга. Организационо-

економска модернизација иде кроз реорганизацију и дигитализацију пословања, 

увођење пројеката и пројектног управљања, изградњу пројектних тимова, примену 

финансирања пројеката и пројектног финансирања, финансијско управљање засновано 

на јачању финансијског капацитета кроз ангажовање спољних извора финансирања у 

процесима аутсорсинга и кроз имплементацију ЈПП модела и осталих тржишних 

инструмента. Ова модернизација омогућава већу економску ефикасност и виши степен 

флексибилности и тржишности у пословању. Техничко-технолошка модернизација, 

међутим, захтева висока финансијска улагања и њихову ефикасну употребу, с обзиром 

да је време најоскуднији ресурс. Овакве потребе великих јавних система упућују на 

примену ЈПП концепта као инструмента за финансирање инфраструктуре јавних 

услуга. У земљама транзиције то је од посебног значаја, с обзиром да су пословни 

фондови јавних предузећа сасвим исцрпљени. У принципу техничко-технолошку 

модернизацију великих јавних система могуће је ефикасно извести имплементацијом 

пројектног модела, заснованог на ЈПП и пројектном финансирању. 

Процеси реструктурирања јавних предузећа у земљама транзиције 

подразумевају и њихово финансијско реструктурирање. Неодложни пројекти техничке 

модернизације захтевају измене у финансијској структури у корист екстерних извора 

финансирања. Поред МФИ, претприступних фондова ЕУ, владиних зајмова и 

комерцијалних кредита, држава као власник и главни стејкхолдер јавних предузећа 

заинтересована је за различите ванбуџетске изворе финансирања, који не би 

оптерећивали буџет додатним задуживањима у условима буџетских лимита.  

У овим условима могу се применити и модел приватизације, spin-of модел 

реорганизације, аутсорсинг аранжмани и различити ЈПП модели. Избор у примени 

ових модела заједнички утврђују менаџмент јавних предузећа и надлежни државни 
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органи. Најчешће се користе паралелно све могућности. Реорганизација доводи до 

организационог осамостаљивања појединих углавном non-core делатности, што је 

најчешће увод у њихову каснију приватизацију. На тај начин се мења финансијска 

структура јавних предузећа и повећава се њихов сопствени финансијски потенцијал.  

Приватизација делова јавног предузећа може да поправи интерне изворе 

финансирања изменама у њиховој пословној структури. Међутим, продаја јавних 

предузећа, посебно на локалном нивоу, често је само начин решавања буџетских 

дефицита локалне самопураве. 

Модел аутсорсинга погодан је за снижавање трошкова пословања јавног 

предузећа, јер се поједини, углавном помоћни  послови или производња компоненти, 

препуштају добављачу који то може ефикасније и јефтиније обављати. На тај начин се 

ослобађа део ограничених интерних финансијских ресурса јавног предузећа и 

омогућује њихово фокусирање на основну делатност. Поред тога овај модел често 

представља и набавку спољних нефинансијских ресурса, који повећавају општу 

ефикасност пословања, али и одвлаче део ликвидних финансијских средстава. 

Аутсорсинг аранжмани, једнако као и spin-of модели, не омогућују обезбеђивање 

потребних нових финансијских средстава за финансирање пројеката модернизације. 

Модели јавно-приватног партнерства представљају реално решење за 

прибављање додатних извора финансирања пројеката јавне инфраструктуре. ЈПП 

модели се разликују међу собом по томе које све фазе вредносног ланца формирања и 

пружања јавне услуге преузима приватни партнер. У ЈПП концепту јавни партнер 

(јавно предузеће) трансферише на приватног партнера финансирање изградње јавног 

објекта и пружање јавне услуге, заједно са припадајућим ризицима. Јавна предузећа 

могу кроз модел заједничких улагања удружити или изнајмити део постојећих 

сопствених техничких капацитета и стручних ресурса са финансијским  и управљачким 

потенцијалима приватног партнера, што може бити погодно за велике пословне 

системе. Јавни сектор, обично држава, може издати концесију приватном партнеру за 

обављање дела делатности јавног предузећа и на тај начин доћи до значајних 

финансијских средстава за изградњу нове јавне инфраструктуре или побољшати 

ефикасност пословања. Јавни сектор, обично држава, може прихватити приватну 

иницијативу за изградњу објеката јавне инфраструктуре, уз уговорну обавезу да 

приватном партнеру плаћа накнаду за пружање јавне услуге у дугом периоду, коју 

иначе обавља јавно предузеће. У свим многобројним појавним облицима ЈПП се 

показује као модел са великим финансијским потенцијалом у ширењу јавне 

инфраструктуре без даљег јавног задуживања и значајним пословним потенцијалом да 

јавну услугу испоручује ефикасије и са бољим односом цене и квалитета, него 

класична јавна предузећа. Имплементација ЈПП доприноси не само финансирању, већ 

и квалитетнијем пословању јавних предузећа, индукујући тржишну оријентацију и 

иновативне технике управљања пословањем  у њихово понашање.  

Са становишта јавног предузећа (јавног сектора) имплементација јавно-

приватног партнерства представља (1) обезбеђење додатних извора финансирања 

пројеката, (2) увођење новог начина финансирања пројеката, који се заснива на 

пројектном финансирању, (3) избегавање већине пројектних ризика, посебно ризика 

финансирања и њихових нежељених финансијских последица, (4) остваривање 

ефикаснијег управљања ресурсима  у формирању и пружању јавне услуге, (5) 

могућност за подизање квалитета и снижавање цене јавне услуге, (6) фокусирање на 

експертизе у областима планирања развоја, дефинисања стандарда квалитета и 

контроле пружања јавних услуга. (Hodge et al, 2018:1105-1121). 
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Са становишта приватног партнера, учешће у јавним пројектима 

представља пре свега обезбеђење сигурног посла на дуги рок. Јавно-приватно 

партнерство као идеја све више привлачи приватни сектор не само због ширења 

тржишта и постизања ефеката економије обима, већ највише зато што су класични 

либерални простори развоја приватног бизниса скоро сасвим исцрпљени. У области 

пружања јавних услуга профити могу бити знатно нижи а ризици социјалне 

осетљивости знатно виши. Приватни сектор ово надокнађује иновативношћу и 

ефикасношћу, амортизујући ризике уговарањем на дуги рок уз сигурну наплату. 

На основу горе изложеног јавно предузеће у условима ограниченог буџетског 

оквира бира између неког од модела јавно-приватног партнерства и одгађања пројекта. 

Активна позиција менаџмента јавног предузећа подразумева да се пројекти не одлажу, 

већ да се траже додатни извори финансирања како би се постигла неопходна динамика 

и синхронизованост у реализацији пројеката.  У том случају јавно предузеће се 

рационално одлучује за екстерно финансирање путем ЈПП модела.  

 Доношење одлуке „за“ или „против“ имплементације ЈПП пројекта у пракси је 

најчешће условљено апсолутним недостатком финансијских средстава јавног 

предузећа, било сопствених (буџетски лимит), било екстерних (ограничења 

задуживања). Ипак, менаџмент јавног предузећа мора да размотри све мотиве и сумње 

у погледу ЈПП пре било које одлуке. То, такође, обавезно раде и потенцијални 

приватни партнери. Главни мотив на страни јавног партнера је свакако недостатак 

средстава финансирања, а код приватног – зарада. Главни критеријуми одвраћања код 

обе стране су пројектни ризици. 

Даље се приказује које све критеријуме примењују јавни и приватни сектор у 

погледу доношења одлуке за ЈПП модел. Исте поступке и критеријуме  примењују и 

јавна предузећа приликом одлучивања за јавно-приватно партнерство.  

 Израда матрице мотива и сумњи доприноси глобалном сагледавању аргумената 

и олакшава првобитну одлуку и помаже у анализе користи и трошкова. (Табела 2.) 

Табела 2. Матрица мотива и сумњи јавног и приватног сектора у вези партнерства 
 

Извор: према Hodge et al, 2018. 

а) Критеријуми јавног предузећа за укључивање приватног сектора 

 ЈПП модел се заснива на прикупљању слободних екстерних средстава из 

приватног предузетничког и банкарског сектора. У том погледу ЈПП има далеко шире 

могућности од јавног предузећа које увек има буџетска ограничења. Поред 

финансијских разлога као основних, посебно недостатка буџетских средстава и 

презадужености, главни мотиви јавног предузећа за укључивање приватног партнера у 

Сектор МОТИВИ СУМЊЕ

Недостатак финансијских средстава Одрживост пројекта

Приватни сектор:                                                      

→ преузима одговорност за јавну услугу       

→ преузима ризике финансирања 

→ боље управља трошковима                           

→ специјалиста је

→ располаже са економијом обима

→ иновативан и предузимљив

→ флексибилнији према корисницима 

→ бира се у конкурентском поступку

Приватни сектор:                                                       

→ ризик расположивости                                      

→ жели профит по сваку цену                            

→ неосетљив на квалитет услуге                       

→ тешко се контролише                                        

→ мала транспартентност пословања            

→ предрасуде корисника о поузданости

Освајање нових тржишта Политичка нестабилност

Јавни сектор:                                              

→ проширење могућности за зараду     

→ ширење  на читав  ланац јавне услуге                                                       

→ сразмерно велика вредност пројекта 

→ дугорочност пројекта                            

→ могућност ширења референци             

→ сигурност наплате од јавног сектора

Јавни сектор:                                                                

→ монопол политичке власти

→ недовољна правна заштита 

→ ризик ниског коришћења јавне услуге     

→ ниска цена јавне услуге                                   

→ високи стандарди квалитета јавне услуге    

→ могућа незадовољства корисника                                   

→ перманантна изложеност мониторнигу 

јавности

ЈАВНИ СЕКТОР

ПРИВАТНИ СЕКТОР
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пружање јавне услуге полазе од тога да приватни партнер: (1) преузима одговорност и 

ризике финансирања пројекта; (2) боље управља трошковима; (3) ефектно користи 

економију обима; (4) показује већи степен иновативности; (5) флексибилније се 

поставља према захтевима корисника; (6) улази у партнерство у конкуренцији са 

другим приватним субјектима.12  

 Искуства приватне испоруке код јавних набавки, као и одговарајуће анализе 

показали су да приватна испорука омогућује ниже трошкове за јавно предузеће, него у 

условима јавне испоруке.(Fernandes et al.,2015:207-27; Jorgensen et al.,2012:839-49). 

Већа економичност приватног сектора не произилази само од склоности приватног 

предузетника да боље управља ресурсима, већ и због економије обима. Приватни 

партнер обично није везан само за једну локалну јединицу. Приватни партнер може да 

пружа јавну услугу невезано за територију, истовремено у више локалних јединица или 

широм једне и више земаља. Економија ЈПП заснива се управо на чињеници да 

приватни партнер може да пружи знања и искуства кумулирана на истим или сличним 

пројектима, који су се одвијали или се одвијају на разним територијама. Приватни 

сектор тежи да унифицира процесе што доноси ниже трошкове, већу ефикасност и 

остале користи економија обима. Јавни сектор, поготово локални, тиме не располаже, 

па је приватни партнер конкурентнији од јавног (Magalhães et al, 2020:4). 

 Приватни сектор користи своје широко распрострањено искуство и због тога 

показује већи степен иновативности у пружању јавне услуге. Интерес за 

иновативношћу налази се у чињеници да приватни партнер у ЈПП концепту преузима 

све фазе вредносног ланца (пројектуј-гради-финансирај-ради). Већ у фази 

пројектовања јавног објекта приватни партнер перфектуира техничко-просторна и 

технолошка решења која ће пружити највећи степен искористљивости. То се наставља 

и у фази градње, када приватни партнер примењује материјале, опрему и технике 

градње којим ће смањити трошкове енергије, људског рада и одржавања у фази 

експлоатације. Вођен интересом добити приватни партнер ће настојати да унапреди 

технологију пружања услуге да би постигао већу продуктиваност и ниже трошкове по 

јединици пружене услуге. Једна од предности ЈПП модела је синергија која се постиже 

када се приватном партнеру препусте повезани беочузи у вредносном ланцу испоруке 

јавне услуге. (Fernandes et al., 2015:207-27; Jorgensen et al., 2012:839-49).  

Посебан вид иновативности представља већи степен предузимљивости код 

приватног партнера. То се огледа у већој прилагодљивости захтевима корисника, 

бржој реакцији на различите тржишне промене и на све друге елементе одрживог 

пословања у тржишним условима. Приватни партнер је бржи у реакцији на промене у 

захтевима корисника, спремнији да преузме ризике и успева да њима економичније 

управља од јавног предузећа. (Almeida et al., 2020:3). 

У ЈПП моделу избор приватног партнера дешава се у условима конкуренције 

понуђача. Ова ex ante конкуренција (Juričić, 2011:21.) се ствара у процесу израде 

понуде за јавни тендер и у процесу тендерског избора најповољнијег понуђача. Већ у 

изради предлога за ЈПП долази до изражаја иницијатива и иновативност приватног 

понуђача. Кроз инвентивне понуде приватни понуђачи се међусобно такмиче својим 

разноврсним искуствима у пружању одређене јавне услуге. Тиме подижу критеријуме 

избора у односу на прописане тендерске услове.  

                                                           
12 Разлози су знатно шири и о њима пишу: Wang,Yan et al, 2020; Fernandes et al., 2015:207-27; Jorgensen et al., 

2012:839-49; Magalhães et al, 2020:1-36; Wang,X., 2017; Almeida et al., 2020:3; Flyvbjerg, 2013:760-74; Juričić, 2011; 

Yescombe, 2010 
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 б) Критеријуми за сумњу јавног предузећа у оправданост партнерства 

 Главни критеријуми за сумњу јавног сектора у оправданост ЈПП су (1) 

недовољна осетљивост за квалитет услуге; (2) проблеми са остваривањем контролне 

функције; (3) низак ниво транспарентности и (4) предрасуде корисника у вези 

поузданости.13  

 Приватни партнер настоји да дефинисани квалитет јавне услуге пружа са што је 

могуће нижим трошковима. Код слабог мониторинга од стране јавног партнера може 

доћи до снижавања квалитата јавне услуге испод прописаног стандарда и до ширег 

незадовољства корисника. У многим земљама се још одржава традиционална навика 

корисника да јавне услуге иманентно пружа јавни сектор и постоји подозривост у 

поузданост приватне испоруке јавних услуга. Поред тога, за приватни сектор се веже 

низак ниво транспарентности у пословању, по навици да се „нос не гура у приватна 

посла“ (Juričić, 2011:9). Решења су у чврстом и прецизном ЈПП уговору, са јасно 

дефинисаним и лако мерљивим стандардима квалитета и строгим мониторингом.  

 в) Критеријуми приватног сектора за укључивање у јавни пројекат 

Мотиви приватног сектора за укључивање у јавни пројекат посебно су важни, с 

обзиром да већина ЈПП литературе мотиве посматра са аспекта јавног сектора, као да 

се интереси и мотиви приватног сектора подразумевају. (Tang et al., 2010:683-94). Број 

разлога „против“ – гледано са аспекта приватног сектора – фактички се може смањити 

на један:  изазов постизања рентабилности пројекта. (Juričić, 2011:61).  Пружање 

јавне услуге захтева апсолутно високе укупне трошкове, односно високе фиксне и 

варијабилне трошкове, посебно трошкове радне снаге и трошкове одржавања. Велики 

број актера и сложени уговорни односи између њих доводе до високих трансакционих 

трошкова. Истовремено, приходи пројекта као извор покрића трошкова остварују се у 

условима ниске цене јавне услуге, ограничене куповне моћи корисника, конкуренције 

и захтева јавног партнера у погледу висине цена и стандарда квалитета јавне услуге. 

Главни мотиви приватног сектора за укључивање у пружање јавне услуге су (1) 

добијање посла и проширење могућности за зараду, (2) ширење посла на читав 

вредносни ланац јавне услуге, (3) сразмерно велика вредност пројеката, (4)  

дугорочност пројекта, (5) могућност постизања и ширења референци, (6) сигурност 

наплате.14 ЈПП је пословни облик у коме приватни партнер проширује своје пословање 

на комплетан вредносни ланац јавне услуге. То омогућава јефтинију изградњу јавног 

објекта и његову већу функционалност и мање трошкове у експлоатацији. ЈПП модел 

постиже високу корелацију перформанси из фазе изградње јавног објекта са 

трошковима у фази експлоатације, односно пружања јавне услуге. Модел дозвољава да 

трошкови изградње буду чак и сразмерно већи, како би се постигле перформансе 

објекта које омогућавају ниже трошкове у експлоатацији, посебно трошкове енергије и 

одржавања (Marenjak et al, 2002:393-401). ЈПП модел који обухвата читав вредносни 

ланац јавне услуге има уграђено оптимизирајуће дејство на перформансе пројекта, 

односно тежи ка максимизацији квалитета и минимизацији трошкова јавне услуге.  

 С обзиром да се ЈПП модел заснива на финансирању од стране приватног 

сектора и да се ради о улагањима која имају дуго време поврата, прватни партнер може 

                                                           
13 Више о томе: Dur&Tichem, 2015:485-500; Borghesi et al., 2014:164-181; Tang et al., 2010:683-94; Liu, T. et al., 

2016:701-16; Bovaird, et al, 2019:229; Yescombe, 2010, Juričić, 2011 и др. 

14 Више о томе: Wang Yan  et al, 2020:1-26; Wang,Gao&Liu, 2019:20-34; Yescombe, 2010, Wang, X., 2017:8; 

Moore,Boardman&Vining, 2017:210-18; Wang, H. et al., 2019:117-30; Juričić, 2011; Sredojević, 2010 и др.   
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да има интереса за партнерство само у условима да управља пројектом довољно дуго, 

бар онолико колико је потребно да се поврате уложена средства, са каматом за 

финансијера и  предузетничком зарадом. Велика финансијска вредност ЈПП пројекта 

омогућује да се очекивани профити остваре и на нивоу ниских профитних стопа. Ова 

могућност задовољава интересе и јавног и приватног партнера и представља главни 

финансијски потенцијал имплементације ЈПП. 

 г) Критеријуми за сумњу приватног сектора у оправданост партнерства 

 Главни критеријуми за сумњу приватног сектора у оправданост партнерства са 

јавним сектором су (1) промена политичке власти и политичка нестабилност уопште; 

(2) недовољна правна и институционална изграђеност ЈПП тржишта; (3) ризик поврата 

улагања; (4) ризик недовољне расположивости јавне услуге; (5) ризик ниског степена 

коришћења јавне услуге; (6) ниска прописана цена јавне услуге; (7) високо постављени 

стандарди квалитета јавне услуге; (8) могућа незадовољства корисника и (9)  

перманантна изложеност мониторнигу јавности.15  

 Главни одвраћајући фактор за приватни сектор јесте политичка нестабилност, 

која може да доведе чак и од одустајања јавног партнера од предузетог пројекта. То 

приватног партнера може одвести у нерационално повећање рокова и трошкова, па чак 

и у банкрот. Заштита пројекта од политичких ризика може значајно да повећа 

трошкове пројекта и угрози његову оправданост (Magalhães et al, 2020:22-25).   

 С обзиром да приватни партнер у ЈПП моделу преузима у потпуности 

финансирање, он мора да сагледа да ли му заједнички пројекат омогућава такав степен 

искоришћености објекта, којим он може у фази експлоатације постићи планирану 

динамику прихода и зараде. Може се десити да је технички пројекат недовољан за 

обим ефективне тражње корисника. Још већа опасност за приватног партнера може да 

произиђе када изграђени објекат не обезбеђује довољну заинтересованост корисника. У 

тим случајевима, приватни сектор се брани од ризика малог коришћења јавне услуге 

пребацивањем одговорности за наплату на јавни сектор. Најчешћи су случајеви када 

јавни сектор плаћа приватном партнеру уговорену накнаду за пружену јавну услугу, 

која  није везана за степен коришћења јавног објекта (нпр. модел PFI). 

С обзиром да у ЈПП моделу јавни партнер прописује излазне параматре, постоји 

оправдан ризик за приватног партнера да јавни сектор утврди нереално ниске цене или 

постави нереално висок стандард квалитета јавне услуге. У тим случајевима постоји 

опасност да пружање јавне услуге постане неекономично, односно да генерише више 

трошкове него приходе, што доводи до пропасти пројекта. Пројекат се мора 

редизајнирати, путем усклађивања цене и квалитета јавне услуге или продужавањем 

уговорног рока или субвенционирањем цена или трошкова од стране јавног сектора. 

 Посебан проблем за приватног партнера су могућа различита незадовољства 

корисника, у погледу локације, величине и намене јавног објекта, употребе одређених 

материјала и опреме у периоду градње, угрожавања животне средине и др. То указује 

на обавезу јавног сектора да у фази израде идејног пројекта организује јавну расправу, 

како би се на време сазнали могући анимозитети и афинитети крајњих корисника. 

Критични фактори успеха ЈПП пројеката нису истражени. (Liu, T. et al., 

2016:701-16). Емпиријска истраживања показују да је основни узрок слабе 

ефикасности ЈПП пројеката употреба лоших показатеља успеха и управљања између 

                                                           
15 Више о томе: Zangoueinezhad &Azar, 2014:994-1010; Almeida et al., 2020:3-4; Wang, X., 2017:3; Jett, 2019:167-87; 

Osborne, 2018:225-31; Bovaird, et al, 2019:229; Juričić, 2011, Sredojević, 2010:21 
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различитих актера пројекта. (Zhang, S. et al., 2016:597-612; Verweij, 2015:1877-87). 

Аутори наводе и несигурност инвестирања, политичку нестабилност, бирократске 

баријере, корупцију и недостатак традиције као факторе неуспеха ЈПП пројеката. 

(Magalhães et al, 2020:2; Thamer&Lazzarini, 2015:819-46).  

Сагледавање потенцијала (предности и слабости) имплементације ЈПП пактично 

се своди на чињеницу да ЈПП уговор омогућава финансирање јавних пројекaта из 

слободних приватних извора (што је основни мотив јавног предузећа) и дугорочан 

пословни аранжман великог финансијског обима са познатим тржиштем и 

дефинисаном поделом ризика (што је интерес приватног предузетника).  

У великим јавним системима чак и најмањи ЈПП пројекат има значајан 

финансијски обим. Поред високе вредности постоји и изразита међузависност 

пројеката с обзиром да се ради о јединственом технолошком процесу испоруке јавне 

услуге. Често предузимање једног пројекта без истовременог покретања још неколико 

пројеката доводи у питање успех целине инвестиционог програма. Велика јавна 

предузећа најчешће немају изграђену стратегију развоја и инвестиционе планове, још 

чешће немају израђене техничке пројекте и дефинисане изворе финансирања. Зато се 

ови пројекти  реализују у недовољном броју и парцијално, у оквиру ограничених 

пословних прихода јавних предузећа, а већином се одлажу „за боља времена“. 

Одлагањем ових пројеката губи се синхронизација са пројектима нове инфраструктуре, 

чиме долази и до значајног губитка њихових  позитивних ефеката на модернизацију 

целине пословног система. Ово може да буде највећи изазов за улагања приватног 

капитала кроз ЈПП пројекте у јавним предузећима. 

Финансијске размере пројеката модернизације у великим пословним системима 

требало би да буду довољан мотив за приватни сектор да уђе у послове обнове 

техничких капацитета на бази ЈПП. Поред тога, велики пословни системи већ 

располажу са огромним in-house капацитета за одржавање, што може да буде важан 

практични разлог да приватни капитал крене у ЈПП у овим делатностима. Улазак 

приватног капитала у финансирање одржавања и модернизације капацитета и пружање 

јавне услуге одржавања путем ЈПП пројеката имао би многобројне позитивне 

последице на пословање и развој јавних предузећа. Имплементација ЈПП у јавна 

предузећа директно би смањила субвенције државе и укинула посебне владине 

програме за подстицање делатности одржавања. Увођењем ЈПП у јавна предузећа 

престао би да постоји вишедеценијски „паразитизам“ јавних предузећа у области 

јавних финансија. Значајно би се повећале могућности додатног инвестирања 

приватног сектора у процесе одржавања  због увођења савремене опреме и линија 

високе технологије. У транспаретном поступку избора приватног партнера, постоји 

могућност да се за ЈПП пројекте одржавања заинтересују реномирани специјализовани 

произвођачи опреме. У том случају квалитет јавне услуге би се нагло побољшао, јер би 

дошло до смањења трошкова одржавања на основу иновативности, специјализовности 

и боље организације рада приватних партнера. 

Имплементација ЈПП у јавним предузећима имала би позитивне последице на 

развој националне економије кроз тзв. ефекат мултипликатора. Велики пословни 

системи агрегатном тражњом битно доприносе развоју свих привредних делатности, 

поготово оних у областима електро-машинске индустрије и грађевинарства. У 

перодима рецесије овај моменат добија изузетно велики значај. 

Велики ограничавајући фактор за ангажовање слободног приватног капитала у 

пројектима модернизације јавних предузећа у земљама у развоју је неразвијено домаће 

финансијско тржиште. Нема развијене понуде финансијских производа, која би 
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олакшала домаћем предузетничком капиталу да учествује у финансирању пројеката на 

бази неког од ЈПП модела. С развијеношћу финансијског тржишта последично би 

расла развијеност и економска моћ домаћег приватног капитала. Чекајући увођење 

различитих финансијских деривата, излаз се у некој мери може наћи у конзорцијалном 

удруживању приватних инвеститора, уз структурирану финансијску подршку 

међународнох финансијских институција.  

Стратешки потези на плану реорганизације могли би да привуку интерес за 

улагање приватног капитала у пројекте модернизације различитих делатности у 

великим јавним предузећима. Пројектним организовањем и екстернализацијом ових 

делатности  отвара се пут реалном приватном сектору за реализацију ЈПП пројеката. 

Такође, овим активностима менаџмента јавних предузећа стичу се претходне 

информације о пројектном портфолију,  потребном нивоу капиталних улагања и 

обртном фонду ЈПП пројеката. То је од посебног значаја за домаће приватне 

инвеститоре, с обзиром на недовољно развијено финансијско тржиште и на њихову 

ниску финансијску способност. Тиме се одређују и први услови могућег јавног тендера 

за избор најповољнијег приватног партнера. 

Може се закључити да, и поред развијене праксе традиционалног модела 

финансирања и спорих процеса реструктурирања, ЈПП може бити значајан модел 

финансирања јавних пројекта у великим јавним предузећима. ЈПП обезбеђује изворе за 

финансирање различитих пројеката у условима када су могућности јавних предузећа и 

државног буџета за задуживање ограничене или исцрпљене. Модел омогућује да се 

путем јавног тендера бира приватни партнер вишег нивоа бонитета, који је у стању да 

обезебеди средства за финансирање ЈПП пројеката под повољнијим условима, чиме се 

директно смањују трошкови и ризици финансирања пројекта. Приватни партнер по 

правилу има већу могућност, склоност и искуство у трговању финансијским 

дериватима, чиме се постиже боље управљање ризицима и трошковима финансирања. 

Приватни партнер у ЈПП моделу преузима на себе обавезе и ризике финансирања 

пројекта у целини, истовремено ослобађајући од исказивања ових ставки у јавним 

билансима. И на тај начин ЈПП доприноси финансијском оздрављењу јавних система. 

ЈПП се остварује искључиво у условима дефинисаног пројекта, што омогућује примену 

техника пројектног финансирања. Посебан потенцијал ЈПП је у томе што промовише 

пројектно управљање у великим пословним системима.  

Предности и слабости ЈПП модела отежавају управљање ЈПП пројектима, пре 

свега ризицима, финансијама и  кључним факторима успеха. (Magalhães et al, 2020:26) 

Данас је општи тренд прикупљања добрих искустава ЈПП из читавог света и настојања 

да се она преточе  у општа правила управљања ЈПП пројектима. То се пре свега односи 

на добра искуства управљања ризиком, бољих интерпартнерских односа, јаснијих 

циљева јавне политике и јавности рада, значаја кључних фактора успеха и 

одговарајућих финансијских анализа за управљање ЈПП пројектом, бољег поштовања 

уговорних рокова и др. (Tang et al., 2010:683-94). У ЈПП пракси долази до прекорачења 

трошкова и пробијања рокова. Међутим, до неуспеха ЈПП пројеката највише долази 

због лоше сарадње између партнера. То се огледа пре свега у лошем  планирању и 

нереалним пројекцијама резултата често мотивисаних интересима да се победи у 

конкуренцији за добијање пројекта. (Flyvbjerg, 2013:760-74). То се одрaжава на односе 

партнера и има епилог у правним споровима између страна у пројекту. 

(Kumaraswamy&Zhang, 2001:195-205). Аутори истичу и друге важне факторе успеха, 

као што су управљање квалитетом, ефикасност употребе ресурса, постављање јасних 

управљачких индикатора и параметара, компетентност, независност и одговорност 

пројектног тима, коришћење доказаних техника понашања на тржишту, утврђивање 
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матрице резултата и редовно извештавање по истој и др. (Flyvbjerg, 2013:760-74; Toor 

& Ogunlana, 2010:228-36; Yeo&Tiong, 2000:257-65; Reijniers,1994:137-42). 

IV МОДЕЛИ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

1. Традиционално (корпоративно) финансирање јавне инфраструктуре 

Традиционално финансирање јавне инфраструктуре везано је за модел јавне 

набавке. У основи ради се о агентском послу, где јавни сектор у законом прописаној 

процедури обавља избор најповољнијег добављача – извођача радова на изградњи 

објеката јавне инфраструктуре. Јавна набавка је законом уређен поступак у коме 

надлежни орган јавног тела бира приватног извођача градње инфраструктурног 

објекта, са готовим техничким решењем. Јавно тело из сопственог буџета (на основу 

усвојеног пословног плана) финансира изградњу и након завршетка може да организује 

пружање јавне услуге у сопственој режији или да, у одвојеном поступку јавне набавке, 

одабере екстерног приватног оператера. (Lee&Kim, 2019:216).  

Традиционално финансирање јавне инфраструктуре захтева претходно 

објашњење појмова јавна инфраструкура и вредносног ланца јавне услуге. Јавна 

инфраструктура се може представити као оквир за испоруку јавних добара и пружање 

јавних услуга. Јавна инфраструктура су мреже физичких објеката који су средства за 

пружање јавне услуге. Ова мрежа углавном неселективно делује у односу на привреду 

и становништво (принцип свеобухватности) и има особине да повезује све делатности 

и доводи до природног монопола. Особина повезивања свих делатности даје јавној 

инфраструктури карактер општег утицаја на различите делатности и може да има 

наднационални ниво. Природни монопол јавне инфраструктуре последица је економије 

обима према којој је економичније да један произвођач централно управља јавном 

инфраструктуром и пружањем јавне услуге. Диверсификација и општи обухват јавних 

услуга захтева висока капитална улагања у јавну инфраструктуру. Финансијска 

конструкција за ова улагања мора да буде унапред дефинисана, док је поврат уложених 

средстава у изградњу инфраструктурног објекта дуг и скопчан с многим ризицима. 

Распрострањеност тржишта и постојано јака и растућа тражња за  јавним услугама 

јесте мотив који привлачи приватни капитал, али природни монопол инфраструктуре, 

велика финансијска улагања и дуги рок поврата уложених средстава делују 

одвраћајуће (Sredojević, 2010:75-78). Без „подршке јавног сектора“ оволика приватна 

средства није могуће ангажовати (Yescombe, 2010:2). 

Вредносни ланац јавне услуге састоји се од два основна сегмента (Juričić, 

2011:22): а) формирање јавне услуге, које обухвата припрему ЈПП пројекта, изградњу 

инфраструктуре јавне услуге, финансирање изградње и дефинисање услова под којим 

се јавна услуга реализује, и б) пружање јавне услуге, које обухвата испоруку јавне 

услуге, одржавање инфраструктуре јавне услуге и наплату испоручене јавне услуге. 

 Вредносни ланац јавне услуге oбухвата све фазе од стварања услова за 

обављање јавне услуге до реализације јавне услуге. Могу се дефинисати следећи 

елементи вредносног ланца јавне услуге (Juričić, 2011:22): (1)Утврђивање политике и 

планирање развоја јавне услуге, (2) Израда студија оправданости и техничког пројекта 

јавног објеката, (3) Избор најповољнијег извођача и изградња јавног објекта, (4) 

Дефинисање финансијске конструкције и финансирање изградње објекта, (5) Техничко 

одржавање објекта, (6) Дефинисање излазних параметара јавне услуге и управљање 

јавним објектом, (7) Испорука јавне услуге, (8) Мониторинг пружања  јавне услуге, (9) 

Наплата за испоручену  јавну услугу.  
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Целовит вредносни ланац формирања и пружања јавне услуге може се 

сублимирано представити и овако: 

Планирање–Пројективање–Изградња–Финансирање–Одржавање–Управљање–

Испорука–Мониторинг–Наплата 

(PDBFMOMC – Planing–Design–Building–Finance–Maintening–Management–

Operate–Monitoring–Charge), или: 

Планирај–Пројектуј–Изгради–Финансирај–Експлоатиши (PDBF– Plan–Design–

Bild–Finance–Oparate). 

Графички приказ вредносног ланца јавне услуге могао би да изгледа слично као 

на овом Графику: 

                  График 2. Вредносни ланац јавне услуге  

                                                                                                       
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Извор: према  Juričić, Osnove javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja, 2011:22. 

Традиционални модел финансирања јавне инфраструктуре обухвата целину 

вредносног ланца јавне услуге. Ово је модел јавне набавке инфраструктурног објекта, 

који се финансира из државног буџета, сопствених пословних прихода јавног 

предузећа или из банкарских кредита и државних зајмова, као екстерних извора 

финансирања. Традиционални модел функционише по формули:  

Design–Bid–Build, или: Пројектовање–Понуда–Изградња,  

где јавно предузеће дефинише техничке услове (улазне параметре) и предузима 

технички пројекат инфраструктурног објекта, расписује поступак јавне набавке услуга 

изградње и врши плаћање изабраним грађевинским фирмама за извршене радове на 

изградњи објекта. Јавно предузеће финансира укупне трошкове градње и сноси ризике 

финансирања, укључујући и прекорачење трошкова и рокова завршетка изградње. 

Приватни извођач радова на изградњи инфраструктурног објекта није ни у ком погледу 

одговоран за изграђени објекат након истека гарантног рока (Yescombe, 2010:3-4). 

Сложеност вредносног ланца јавне услуге, висока капитална улагања у 

изградњу јавне инфраструктуре, свеприсутност и монополски карактер јавне услуге и 

стратешки значај јавне инфраструктуре за привреду и становништво, иду у прилог 

тврдњи да су држава и јавне финансије незаобилазни носиоци јавне инфраструктуре. 

(Sredojević, 2010:78).  У традиционалном моделу одговорност за финансирање 

изградње јавних објеката и њихову експлоатацију преузима у целини јавни сектор. 

Јавни сектор финансира изградњу јавних објеката из сопствених буџетских средстава, 

прикупљених од пореза, царина и других фискуса, фондова јавних предузећа и 

екстерног задуживања (узимање зајмова, кредита, емитовање државних обвезница и 

сл.).  У традиционалном моделу извори финансирања су из сопствених средстава 
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јавног сектора, као једна врста „корпоративног кредита“ (Yescombe, 2010:123), или из 

кредитних аранжмана које јавни сектор предузима на финансијском тржишту. У 

технике корпоративног финансирања спада и финансирање путем продаје удела у 

јавном предузећу или у пројектном друштву које је у власништву јавног сектора. У 

корпоративном моделу јавна предузећа ангажују сопствена средства за одржавање 

јавне инфраструктуре (реинвестирање),  ослањајући се у много већој мери на државни 

буџет и кредите које гарантује или узима држава као титулар. Додатни извори 

финансирања могу да буду и емитовање акција и обвезница. Предност корпоративног 

финансирања јесте једноставност, брзина склапања финансијске конструкције и нижи 

зависни трошкови финансирања него код пројектног финансирања.  

Међутим, извори финансирања у традиционалном моделу су ограничени. 

Носиоци традиционалног финансирања (јавна управа и јавна предузећа) реално не 

могу из сопствених прихода да обезбеде потребан обим финансијских средстава, ни 

потребну динамику финансирања, нити већу ефикасност у инвестирању и пружању 

јавне услуге. Овакво стање оставља негативне последице на обим и квалитет јавних 

потреба. Изградња јавних објеката траје дуги низ година, са застојима због недостатка 

финансијских средстава, а завршава се са квалитетом нижим од пројектованог и са 

енормно већим трошковима градње.  У пракси постоји изостајање градње капиталних 

објеката и по више деценија (Marenjak et al, 2007:597-605). 

Јавне изворе финансирања карактерише ограниченост и тенденција пада обима. 

Тенденција пада обима извора јавног финансирања и апсолутно (у суми) и релативно 

(у односу на потребе) је законита. (Juričić, 2011). Обим буџетских средстава последица 

је економске моћи привреде и становништва једне земље, односно локалне заједнице. 

Повећавање фискалних прихода умањује на дужи рок економску и  конкурентску 

способност привреде и дестимулише  улагања слободног капитала. С друге стране, 

ангажовање екстерних финансијских средстава од стране јавног предузећа, државе или 

локалне јединице, такође је ограничено фискалним дужничким капацитетом и ценом 

капитала. Висок степен задужености повећава нивое ануитета, што значајно утиче на 

ликвидност јавног предузећа. Многе локалне заједнице и држави буџети су толико 

задужени да за дужи рок нису у стању да узимају нове кредите. Лимити узимања 

екстерних средстава све се оштрије постављају и економски и регулаторно. У свим 

земљама законом се дефинишу лимити учешћа јавног дуга у БДП. На пример, у 

Републици Србији ниво јавног дуга у 2019. је ограничен на 45%  БДП. 16 

Презадуженост, законски лимити у погледу задуживања и текуће буџетске 

обавезе сужавају могућности за нова задуживања јавног сектора. Због тога се нагло 

повећава геп између линеарних могућности задуживања и експонецијално растућих 

јавних потреба. Овај инфраструктурни геп или геп финансирања посебно је зевајући у 

великим урбаним срединама и може да доведе до колапса јавних финансија. Многе 

локалне заједнице су остале без инвестиционог потенцијала: буџетски приходи 

покривени су фиксираним буџетским расходима, а прибављање додатних екстерних 

извора је законом забрањено, или финансијски сектор више не одобрава кредите 

дужнику на лимиту. Корпоративно финансирање у јавним предузећима има значајна 

ограничења извора финансирања, посебно због традиционално негативних резултата 

пословања и сужених могућности државе на свим нивоима да се задужује. И на нивоу 

јавних предузећа постоји геп финансирања, као разлика између високих потреба за 

обновом и проширењем инфраструктуре  и ограничених финансијских могућности 

јавних предузећа и државних буџета да овај раст прате. Обим потребних капиталних 

                                                           
16 Закон о буџетском систему, „Сл.гл. РС“ бр. 72/2019, чл. 27. 
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улагања у сложену инфраструктуру јавних предузећа је апсолутно висок и надилази 

финансијске могућности већине јавних предузећа. 

У традиционалном моделу јавни сектор има улогу инвеститора у изградњи 

објеката јавне инфраструктуре, преузима ризике финансирања и све остале пројектне 

ризике и  сâм обавља пружање јавне услуге на основу критеријума квалитета које сам 

прописује. Традиционални модел подразумева једног инвеститора и једног пружаоца 

јавне услуге на бази тржишног монопола. То доводи до неповољног односа цене и 

квалитета јавне услуге, нерационалног трошења ресурса, лоших пословних 

перформанси јавних предузећа и изостанка јавне услуге. Поред тога, у традиционалном 

моделу изостаје тржишна утакмица неопходна да натера инвеститора да пројекат 

финансира у предвиђеном обиму, роковима и спецификацијама. Контрола 

финансирања пројекта јавне инфраструктуре и испоруке јавних услуга је 

административна и формализована извештајима о пословању који се периодично 

подносе надлежним државним органима (као носиоцима власништва), интерном и 

екстерном ревизијом и изменама у менаџменту. Најзад, јавна предузећа на локалном 

или националном нивоу су увек ограничена територијом на којој послују. (Juričić, 

2011:30). Ове особине традиционалног модела по својој природи ограничавају 

успешност јавних предузећа у испоруци  јавне услуге због изостанка тржишне 

конкуренције у вредновању пословања и у иновативности, као и ниских ефеката 

економије обима. Критика традиционалног начина финансирања заснива се на 

недостатку оних особина које карактеришу тржишно оријентисан приватни сектор.  

Традиционални модел формирања и пружања јавних услуга, међутим,  остаје у 

пракси  изградње јавне инфраструктуре и даље доминантан, као што је доминантна 

улога државе у имплементацији ЈПП модела и омогућавању правне инфраструктуре за 

јавно-приватна партнерства. Традиционално финансирање јавне инфраструктуре и 

јавних услуга углавном из државног буџета или на бази државних зајмова и гаранција 

остаје преовлађујући облик финансирања пројеката у пракси великих пословних 

система. То је и због чињенице да се ЈПП концепт доста споро имплементира, што је 

проблем који захтева сложене социо-економске анализе.17  

У већини земаља у развоју инфраструктурни пројекти и даље се највише 

финансирају на традиционалан начин, из државног буџета и владиних кредита, уз 

подршку МФИ. (Hyun et al 2019:150; Kinda, 2008). То, пак, доводи до ниског степена 

одговорности менаџмента јавних предузећа за реализацију пројеката модернизације 

јавне инфраструктуре. Јавна предузећа најчешће су нископрофитабилна, па могућности 

сопственог финансирања се своде на финансирање текућег одржавања или спорадично 

финансирање пројеката инвестиционог одржавања јавне инфраструктуре. Последице 

ниског финансирања из сопствених извора јесу апсoлутно ниска и недовољна улагања 

у одржавање капацитета, што се коначно одражава на пад квалитета јавне услуге. У 

јавним предузећима попут железнице, пад квалитета јавне услуге има дугорочан тренд. 

Добијање кредитних линија углавном зависи од бонитета инвеститора, при чему се 

држава јавља као кредибилан гарант за јавна предузећа.  Узимање кредита са 

финансијског тржишта оптерећено је каматом, али је такође ограничено проценом 

банке о ликвидности јавног предузећа или лимитом задуживања државног буџета. 

Емисије обвезница и акција ограничене су конкурентношћу понуђених каматних стопа, 

                                                           
17 Hodge и Greve сугеришу да се о перформансама традиционалног и ЈПП модела у било ком контексту 

може судити једино ако се процена о томе заснива на „појединачном одабраном пројекту и, што је 

најважније, на конкретним и јединственим финансијским аранжманима, укључујући комбинацију 

државних и приватних инвестиција.“( Hodge&Greve, 2018, стр. 8.). 
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односно висином дивиденде, али су код јавних предузећа повезане и са одлуком 

њихових титулара о корушћењу ових извора финансирања.  

Излази се траже у два смера: (1) у реорганизацији јавних предузећа, путем 

екстернализације делатности и увођењем пројектног управљања, чиме се омогућује 

веће фокусирање расположивих финансијских средстава, посебно оних која долазе из 

државних субвенција, и (2) прибављањем слободних извора финансирања из приватног 

сектора, увођењем различитих ЈПП модела. Јавни сектор овом партнерству прилази са 

идејом да прибави недостајућа финансијска средства и да искористи предности 

приватног партнера (иновативност, економија обима и сл.), које омогућу ефикаснију 

употребу ресурса и смањење трошкова у свим фазама вредносног ланца јавне  услуге. 

Оба ова процеса имају за циљ да обезбеде потребан обим извора финансирања јавне 

инфраструктуре, омогуће већи квалитет употребе ограничених финансијских ресурса 

и боље задовољавање јавних потреба на бази веће ефикасности пословања јавних 

предузећа. Финансирање инфраструктурних пројеката прибављањем приватних извора 

биће увек атрактивно због „флексибилности обрасца приватног уговора.“ (Hodge & 

Greve,2018:7). Yescombe (2010:123) закључује да је корпоративно финансирање 

прихватљиво за мање ЈПП пројекте. 

Подизање нивоа ефикасности у прибављању јавне инфраструктуре и пружању 

јавних услуга може се окарактерисати као главни смер реформе великих пословних 

система. Имплементација ЈПП је важан инструмент за остваривање ове стратегије. ЈПП 

концепт је у успону не само зато што омогућује ангажовање свежих екстерних извора 

финансирања, већ што уводи технике пројектног финансирања. Пројектно 

финансирање је нов облик финансијског инжeњеринга који омогућује дугорочно 

кредитирање  инфраструктурних пројеката на бази будућих новчаних токова којe ти 

пројекти генеришу. Овакво финансирање пројеката је сасвим нови квалитет у 

финансирању, који подразумева детаљно дефинисање, вредновање и поделу 

одговорности и ризика у свим фазама вредносног ланца јавне услуге. Пројектно 

финансирање припада ЈПП моделу, а финансирање пројеката је техника корпоративног 

финансирања (Yescombe, 2010:113-23). ЈПП су ефикасније решење увек када су ЈПП 

пројекти засновани на добро осмишљеним уговорима, код којих максимизација 

краткорочне добити уступа место оптимизацији ризика, минимизацији трошкова и 

максимизацији добити у читавом животном веку ЈПП пројекта. (Lee&Kim,2019:215). 

2. Модели јавно-приватног партнерства 

Финансирање јавне инфраструктуре од стране јавног сектора у буквалном 

смислу и није традиционално. Држава је „преузела одговорност“ за изградњу јавне 

инфраструктуре само у 19. и 20. веку, док је приватни сектор у свим осталим 

периодима традиционално обезбеђивао највећи део јавне инфраструктуре. У том 

смислу, ЈПП данас није ексцесан модел учешћа приватног капитала у омогућавању 

јавне инфраструктуре, већ се ради о савременом концепту ангажовања приватног 

сектора у финансирању изградње јавне инфраструктуре и о помоћи приватног сектора 

у задовољавању растућих потреба у области јавних услуга. (Yescombe, 2010:2).  

Сви делови у вредносном ланцу формирања и пружања јавне услуге предмет су 

интересовања приватног сектора. У ЈПП концепту целокупан процес, од формирања 

инфраструктуре за испоруку јавне услуге до пружања јавне услуге,  додељује се једном 

приватном ентитету и обједињава се у једном пројекту. (Lee&Kim,2019:215). У 

пословној пракси постоји читав низ различитих ЈПП модела. Они се разликују по томе 

који који део вредносног ланца јавне услуге јавни сектор задржава у својој 
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надлежности и какви се односи уговарају са јавним патнером. Код свих тзв. чистих 

ЈПП модела приватни сектор преузима на себе финансирање и изградњу јавне 

инфраструктуре и испоруку јавне услуге. У многим ЈПП моделима приватни сектор 

преузима и послове пројектовања, одржавања  и наплате јавне услуге. Jавни сектор 

уобичајно задржава утврђивање политике јавних услуга, планирање развоја 

инфраструктуре, дефинисање квалитета и цене јавне услуге и контролну функцију.  

У пракси јавни сектор најчешће учествује делом у финансирању или покривању 

финансијских ризика ЈПП пројекта директно, а чешће индиректно кроз давање 

подстицаја, олакшица, субвенција, гаранција и сл. Овај приступ јавног сектора посебно 

је заступљен у земљама у развоју, где делује стимулативно на развој ЈПП концепта и 

одрживост ЈПП пројеката. Након глобалне рецесије 2008. године и ЈПП литература се 

залаже за имплементацију ЈПП  пројеката са већим учешћем јавног сектора. (Wang,X., 

2017:1-38, Hodge&Greve, 2018:10; Hyun et al 2019:139, Almeida et al., 2020:31). Чести су 

ЈПП модели у којима јавни сектор преузима на себе ризике тржишта, посебно ризик 

коришћења (нпр. модел приветне финансијске иницијативе – PFI). У моделима 

заједничког улагања и стратешког партнерства и ове функције јавног сектора се 

обављају заједнички са приватним партнером. Тада улогу јавног сектора преузимају 

јавни пословни системи. 

 ЈПП модели могу да се деле на уговорне и институционалне. Институционални 

облици су заједничка улагања и PFI модел, док су остали основни облици засновани на 

уговору. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама у Србији подржава 

институционални концепт, који са базира на постојању пројектног друштва као 

заједничког друштва јавног и приватног сектора, за чије је оснивање потребно 

овлашћење надлежног државног органа. С друге стране, у многим земљама дугорочни 

ЈПП уговори су се показали као „снажно регулаторно  средство“ за сигурну испоруку 

великих инфраструктурних пројеката и ојачали су везу јавног сектора са финансијским 

тржиштима.(Hellowell,2010; Hodge&Greve,2018:14). У Француској је највише 

заступљен тзв. уговорни облик ЈПП. То значи да је ЈПП уговор једини облик 

регулације и да не постоје дискрециони регулаторни механизми на нивоу државе. У 

француском моделу посебне регулаторне агенције се не сматрају неопходним, већ се 

путем ЈПП уговора управља ценама и квалитетом  јавних услуга и процедурама за 

њихову измену. То није могуће очекивати у земљама у развоју (Wu,H., 2019:246).   

 2.1. Финансирање концесијом (BFOT) 

 Концесија је најстарији ЈПП модел. У овом аранжману јавни сектор даје приватном 

партнеру право да изгради јавни објекат (build) и да на њему у дугом периоду (20-30 година) 

пружа јавну услугу (operate), коју наплаћује од крајњих корисника (charge). (Eurostat, 2004). 

Приватни партнер финансира изградњу јавног објекта (finance), експлоатише га (operate) и 

након истека концесионог периода објекат предаје у власништво јавном сектору (transfer). 

Приватни партнер (концесионар) може да плаћа концесијску накнаду јавном партнеру. 

Концесијска накнада представља јавни приход. У основи концесијски модел има следећу 

матрицу ланца вредности: 

Изградња – Финансирање – Испорука – Пренос, или: 

BFOT: Build – Finance – Operate – Transfer. 

 Основно обележје концесије представља право концесионара да испоруку јавне 

услуге директно наплаћује од крајњих корисника.  

 У пракси постоје различити облици концесија. Они се разликују по разноврсним 

комбинацијама учешћа приватног сектора у појединим фазама вредносног ланца 

испоруке јавне услуге. 
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BOT (Build – Оperate – Тransfer) je најзаступљенији облик концесије, у коме 

изграђени објекат остаје у власништву приватног партнера у току трајања концесионог 

периода. Након истека овог периода концесионар предаје јавни објекат у власништво 

јавном сектору, уобичајно без накнаде. Овај модел се нагло имплементира у Кини од 

раних деведесетих прошлог века и предстваља основни облик глобалног сељења 

капитала са Запада на Исток. Путем овог модела извршена је индустријализација, 

технолошки и економски напредак Кине. 

 БООТ (Build-Own-Operate-Transfer) је облик концесије где концесионар добија 

право да уз главни објекат изгради и експлоатише споредне објекте. Овај модел се 

примењује где је ризик од степена коришћења висок. Приватни партнер се одлучује да 

врши наплату од крајњих корисника, али и наплату прихода од експлоатације 

споредних објеката (нпр. бензинске станице, одморишта, ресторани уз аутопут или 

железничке станице, стајалишта, претоварне рампе, карго терминали, депои, магацини 

уз железничку пругу). Наплата додатних прихода треба да служи концесионару као 

сатисфакција за могући низак степен коришћења јавне услуге. 

 БТО (Build-Transfer-Operate) је облик у коме концесионар предаје објекат 

јавном партнеру у власништво одмах након изградње. Примењује се код сложених 

грађевинских подухвата (лука, нпр.) и код оних пројеката где постоји висок ризик 

наплате прихода, односно где је период поврата уложених средстава дугачак. У овом 

моделу јавни сектор преузима наплату прихода. Да би се скратио концесиони период 

приватни партнер се често одлучује да преузме и одржавање објекта. (BTSM-Build-

Transfer-Service-Maintain). 

LROT (Lease-Renovate-Operate-Transfer) је концесиони облик у коме 

концесионар преузима модернизацију или надоградњу постојећег јавног објекта. 

Концесионар, поред тога, унајмљује од јавног партнера постојећи објекат (Lease) који 

реновира (Renovate) и организује у њему пружање јавне услуге (Operate). По истеку 

концесионог рока предаје јавни објекат у власништво јавном партнеру (Transfer). Овај 

модел може се ефектно применити у секторима одржавања у јавним предузећима, која 

по правилу захтевају додатна финансијска улагања у објекте и опрему. У железничким 

компанијама то су сектори одржавања возних средстава, пруга и др. 

                     График 3. Пројектно финансирање у концесионом моделу 

 

 
  Извор:Yescombe, Javno-privatna partnerstva, načela i politike finansiranja, 2010, стр.9. 

 

 DBFO (Design-Build-Finance-Operate) је концесиони облик у коме приватни 

партнер врши пројектовање, изградњу, финансирање и пружање јавне услуге. Поред 

овога, приватни партнер обично преузима и одржавање објекта (Maintaince), 

укључујући и комплетно управљање објектом (Мanage). У овом моделу концесије 

долази до изражаја синергија функција код приватног партнера (пројектовање, 
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изградња, одржавање, финансирање, испорука, наплата, управљање), који омогућава 

повољнији однос између цене (прихода) и квалитета (трошкова) јавне услуге. По томе 

је овај облик концесије сличан моделу приватне финансијске иницијативе (PFI), с тим 

да концесионар испоруку јавне услуге наплаћује директно од корисника, односно 

преузима на себе ризике коришћења (тржишта). (види График 3.) 

 Сви укратко представљени основни облици концесије заснивају се на великој 

мери ризика које сноси приватни партнер, с обзиром да он преузима и ризике наплате, 

односно коришћења у пружању јавне услуге, плаћајући при томе држави и концесиону 

провизију. Јавни сектор у овом моделу нема одговорност финансирања изградње 

објекта и у целини преноси финансијске ризике на приватног партнера. Применом 

концесије јавни сектор посебно рачуна на повећање квалитета јавне услуге и повећање 

прихода од економије обима. Концесионар своје мотиве налази у сопственој тржишној 

позицији лидера, која доприноси рентабилности пословања, заснованој на оперативном 

менаџменту трошкова, економији обима и повећању броја корисника. Концесионар је 

зато готово увек компанија с великим референцама и специјалиста у делатности.  

 2.2. Заједничкo улагањe (DBFO) 

 За већину аутора заједничко улагање (јoint venture) представља изворни и 

типичан модел јавно-приватног партнерства. (Skelcher, 2010, Akintoye, 2008). Према 

Eurostatu (2004) заједничко улагање је модел јавно-приватног партнерства у коме 

партнери улажу сопствене ресурсе и изворе финансирања у заједничко пројектно 

друштво у циљу да заједнички развију имовину (објекат, опрему, производ) којом ће да 

испоручују јавну услугу. Овај модел по својој природи обухвата цео вредносни ланац 

испоруке јавне услуге, са матрицом (График 4): 

Пројектуј-Изгради-Финансирај-Ради, или DBFO (Design-Build-Finance-Operate). 

 

                   График 4. Пројектно финансирање у моделу заједничких улагања  

 

 
 Извор: по угледу на Yescombe, Javno-privatna partnerstva, načela i politike finansiranja, 2010, стр.10.   

Заједничко улагање може имати и уговорни и институционални облик. Уговорна 

форма заједничког улагања може да настане када приватни партнер откупи власнички 

удео у постојећем друштву јавног сектора или када уложи сопствене ресурсе путем 

докапитализације, улагањем нове опреме, преносом већ развијене технологије (now-

how) или изградњом нове технолошке линије у јавном предузећу. Приватни партнер 

наплаћује своју услугу од јавног партнера. Институционална форма заједничког 
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улагања, према тумачењу Европске комисије, настаје када јавни и приватни партнер 

оснују заједничко пројектно друштво ради заједничког управљања удруженим 

ресурсима у циљу реализације неког јавног пројекта којим се пружа јавна услуга или се 

доприноси реализацији јавне услуге. Пројектно друштво наплаћује свој производ или 

своју услугу од јавног партнера, као искључивог или претежног купца.  

Заједничко улагање омогућује оперативно учешће сваког партнера у управљању 

пројектом. У овом моделу сваки партнер се и практично и институционално остварује 

као принципал. Партнери у старту заједнички учествују у планирању производа и 

услуга, управљају пројектом и непосредно одлучују о развоју пројекта, о количини и 

квалитету ресурса које свака страна улаже, динамици и условима улагања.  Због ових 

особина заједничко улагање може да доведе до најбоље расподеле ризика и користи 

међу партнерима. (Akintoye, 2008). 

 Модел заједничког улагања омогућује најшири обухват вредносног ланца јавне 

услуге, јер претпостaвља поделу одговорности и ризика у читавом процесу пословања 

заједничког пројектног друштва, заједничко старање о пословном успеху пројекта, о 

трошковима, приходима, добитку и губитку, ликвидности итд. Пројектни ризици се не 

трансферишу на приватног партнера, већ се деле сразмерно улозима партнера или 

њиховим способностима за прихватање ризика. Специфичност овог модела је и у томе 

што јавни партнер има истовремено и регулторну улогу и учествује у управљању 

пројектом и у подели профита. (Totten&Knecht, 2017:39-42). 

Модел заједничког улагања може бити усмерен на развој више повезаних јавних 

пројеката. Јавни партнер (локална управа, јавно предузеће) могу остварити више 

заједничких улагања са различитим приватним партнерима на пројектима одржавања, 

набавки, управљања, експлоатације, заједничког наступа на трећим тржиштима и сл. 

Ако је заједничко улагање предузето у циљу развоја производа или побољшања 

квалитата производа којим се доприноси квалитету јавне услуге, онда ово заједничко 

улагање не обухвата цео вредносни ланац формирања и испоруке јавне услуге.  

У погледу финансирања пројекта заједничко улагање може да укључи и технике 

пројектног финансирања, пре свега када се ради о потреби већих финансијских 

улагања, где је могућа подршка финансијског сектора или структурирано финансирање 

од стране међународних финансијских иснтитуција (МФИ). Међутим, у пракси  

заједничког улагања пројектно финансирање се ретко примењује, па га неки аутори 

експлицитно одбацују као облик ЈПП (Yescombe, 2010:3). Модел заједничког улагања 

се заснива на „унапређењу имовине“ (Eurostat, 2004) и често подразумева 

нефинансијска улагања партнера (интелектуални капитал, софистицирана опрема, 

дизајн). Без обзира на форму, заједничко улагање најчешће представља развојни 

пројекат у јавном предузећу, који је усмерен на развој нове јавне услуге или на 

повећање квалитета постојеће јавне услуге. Заједничко улагање је веома често код 

развоја нових производа који учествују у испоруци јавних услуга.  

 2.3. Модел приватне финансијске иницијативе – PFI 

 Приватна финансијска иницијатива (Private Financing Initations–PFI) је тзв. чист 

облик ЈПП, који обухвата целину вредносног ланца јавне услуге. У овом моделу 

приватни партнер склапа дугорочни уговор са јавним сектором и преузима на себе 

изградњу јавног објекта, финансирање изградње и одржавање јавног објекта и 

организује пружање јавне услуге. Приватни партнер оснива пројектно друштво да 

путем њега пружа јавну услугу на изграђеном објекту. Пројектно друштво испоруку 

јавне услуге наплаћује од јавног сектора (Service sold to Public Sector). У PFI моделу 
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јавни партнер је истовремено и купац јавне услуге (Eurostat, 2004). Овај модел 

дозвољава да приватни партнер наплату врши и директно од корисника (Free-standing 

projects), уколико процени да је степен коришћења јавне услуге висок, односно да су 

ризици коришћења ниски. Модел се заснива на прецизној подели одговорности између 

партнера и захтева дефинисање матрице поделе ризика (Yescombe, 2010:10). 

             График 5. Пројектно финансирање код PFI модела 

 

 
   Извор: Yescombe, Javno-privatna partnerstva, načela i politike finansiranja, 2010, стр.10. 

Матрица ланца вредности PFI модела изгледа овако (Yescombe, 2010): 

Пројектовање-Изградња-Финансирање-Одржавање-Пословање(испорука-наплата 

1/наплата 2), односно: 

DBFMO: Design-Build-Finance-Maintenan-Operate. (види График 5.) 

Јавни сектор дефинише стандарде градње и одржавања објекта, обим, цену и 

излазне параметре квалитета јавне услуге и врши контролу њихове примене. Јавни 

сектор врши наплату прихода од пројекта (преузима ризик коришћења), помаже у 

пројектовању и прибављању грађевинске и употребне дозволе и других докумената 

које издаје јавна управа. Модел се посебно развио у Великој Британији, која је и 

најдаље отишла у реализацији ЈПП концепта у пракси. 

Посебна предност модела је у снижавању трошкова. То је зато што приватни 

партнер самостално влада комплетним вредносним ланцем јавне инфраструктуре 

(пројектовање-изградња-одржавање-испоруке јавне услуге). Долази до изражаја 

иновативност приватног партнера, који већ у фази пројектовања објекта може да 

предвиди његову функционалност и капацитивност, да изабере материјале и опрему 

који ће му омогућити уштеде у одржавању и потрошњи енергије и сл.  

2.4. Стратешко партнерство  

          Стратешко партнерство јавног и приватног сектора је модел који се заснива на 

идеји заједничке сарадње на развоју неке јавне  услуге. Партнери међусобно 

транспарентно и на бази уговора деле све обавезе, ризике и бенефите. Партнери 

заједнички планирају развој јавног објекта и јавне услуге, дефинишу излазне 

параметре јавне услуге и обезбеђују заједнички мониторинг пружања јавних услуга. 

(График, 6) 
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График 6. Пројектно финансирање у моделу стратешког партнерства 

 
Извор: по угледу на Yescombe, Javno-privatna partnerstva, načela i politike finansiranja, 2010, стр.10. 

Овај модел је близак моделу заједничког улагања, посебно на плану 

оптимизације поделе одгворности, ризика и трошкова, с тим што партнери не оснивају 

заједничко пројектно друштво. Као и код заједничког улагања, и стратешко 

партнерство обезбеђује учешће оба партнера у свим фазама вредносног ланца 

формирања и пружања јавне услуге. Вредносни ланац  стратешког партнерства изгледа 

типично овако (Skelcher, 2010): 

Планирање-Развој-Пројектовање-Изградња-Финансирање-Испорука, или, 

PDDBFO: (Plan-Develop-Design-Build-Finance-Operate). 

Стратешко партнерство је погодно за истовремени развој више пројеката или за 

серију јавних пројеката, што захтева партнерство на дуги рок. Приватни партнер мора 

бити компетентан ентитет, лидер у својој бранши, који у отвореном дијалогу са јавним 

партнером дефинише портфолио стратешких пројеката у развоју неке јавне услуге. 

Ови пројекти су стратешки за развој јавне услуге, од посебног су интереса за јавни 

сектор и заснивају се на студијама оправданости на дуги рок. Стратешко партнерство 

је потребно када јавни партнер жели да направи технолошки скок, односно да 

радикално повећа перформансе инфарструктуре за јавну услугу, како би могао да 

дугорочно обезбеди одрживу конкурентску предност. 

У области железничког саобраћаја, на пример,  то је програм развоја 

управљачких система и логистичких центара, изградња брзих пруга, изградња 

аутоматских путних прелаза и сл. Развој ових програма је од кључне важности за 

железничке компаније у региону. У Немачким железницама (DB AG) у току је развој 

5G паметних технологија, које омогућавају скоро потпуну аутоматизацију 

железничког саобраћаја у Немачкој (управљање локомотивама без машиновођа, 

постављање паметних скретница и сл.). Увођењем 5G технологија повећава се 

безбедност железничког саобраћаја искључивањем људског фактора на појединим 

кључним местима (ради се о основним струкама на железници, као што су машиновођа 

и скретничар). Почетком децембра 2018. у Немачкој (Fulda) одржан је међународни 

конгрес Signal und Draht, о увођењу 5G технологија у железнички саобраћај.  
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 2.5. Партнерство у дефинисању јавних политика 

 Партнерство у дефинисању јавних политика подразумева пројекте сарадње 

јавног и приватног сектора на дефинисању јавних политика, изради секторских 

стратегија (владе, локалне самоуправе или јавног предузећа), као и у њиховом развоју 

и имплементацији. (График 7). 

График 7. Партнерство јавног и приватног сектора у дефинисању јавних политика 

 
Извор: по угледу на Yescombe, Javno-privatna partnerstva, načela i politike finansiranja, 2010, стр.10. 

Овај модел може бити користан у програмима модернизације јавног сектора. 

Заснива се на високом искуству и специјализованости приватног партнера, делује 

едукативно на јавни менаџмент и помаже у промени традиционалног начина 

мишљења, посебно на нивоима где се доносе стратешке одлуке.  

2.6. Лизинг 

 Матрица вредносног ланца лизинга изгледа овако: 

Пројектовање-изградња-финансирање-издавање-управљање-одржавање, или: 

DBFLM: Design-Build-Finance-Lease-Manage-Maintain. (График 8). 

График 8. Модел финансирања лизинга 

 
Извор: по угледу на Yescombe, Javno-privatna partnerstva, načela i politike finansiranja, 2010, стр.10 

У моделу лизинга (leasing) приватни сектор даје у закуп јавном сектору објекат 

у власништву за пружање јавне услуге, кога је сам пројектовао, изградио и 

финансирао. Сума закупнине у периоду лизинга треба да покрије трошкове изградње, 

пројектовања и финансирања, као и зараду закуподавца, која је уствари обрачунати 

принос на инвестицију. Приватни партнер је одговоран за управљање, текуће и 

инвестиционо одржавање објекта, за шта се увећава закупнина. (Akintoye, 2008). 
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 Јавни партнер врши испоруку јавне услуге и одлучује о томе да ли ће 

наплаћивати испоруку од крајњих корисника, или је финансирати из буџета. Уколико 

јавни партнер закупљује објекат ради се о тзв. оперативном лизингу, који не улази као 

ставка у јавне билансе. У случају тзв. финансијског лизинга јавни партнер евидентира 

у својим билансима дуг према финансијеру као кредит, чија је рата једнака рати 

закупнине плус камата, односно лизинг провизија (Eurostat, 2004). 

 Економска суштина лизинга као облика јавно-приватног партнерства је у томе 

што омогућује капитализацију улагања приватног партнера, односно јавног објекта 

кога је у потпуности финансирао приватни партнер. Финансијски токови пројекта у 

периоду лизинга омогућавају поврат улагања приватном партнеру. Ризици 

финансирања не постоје, а оперативни и финансијски ризик сноси корисник лизинга.  

 2.7. Франшизинг 

 У моделу франшизе (franchising) јавни партнер даје право приватном 

партнеру, кориснику франшизе, да на већ изграђеном јавном објекту организује, 

финансира, испоручи и наплати јавну услугу. Франшизинг је по захвату вредносног 

ланца сличан Contracting out аранжману, али се од њега разликује што приватни 

партнер наплаћује испоручене јавне услуге директно од корисника. Франшизинг је 

облик у коме јавни партнер издаје приватном партнеру јавни објекат у дугорочан 

закуп, уз одређену накнаду.  Мотив приватног партнера најчешће је у економији обима 

и зато настоји да направи ланац франшизинг аранжана. У овом мотиву садржана је и 

логика која може да повећа добит приватног партнера, али и да смањи цену јавне 

услуге на бази мањих трошкова пружања. Матрица вредносног ланца франшизинга 

изгледа овако (График 9) : 

Финансирање-Испорука-Наплата, или, FO-Finance-Operate. 

График 9.  Пројектно финансирање франшизинга 

                                                  
 

Извор: по угледу на Yescombe, Javno-privatna partnerstva, načela i politike finansiranja, 2010, стр.10. 

  

Јавни партнер дефинише и контролише излазне перформансе пружања јавне 

услуге (стандарди квалитета, начин испоруке, цена јавне услуге). Приватни франшизер 

преузима у целини ризике финансирања модернизације јавног објекта и ризик 

тржишта. У франшизинг уговорима јавни партнер често захтева да приватни партнер 

опреми и реновира постојећи јавни објекат, или да изврши његову надоградњу или да 
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изгради нови објекат. У том случају, франшиза се приближава базичном ЈПП моделу  

(DBFO-пројектуј, гради, финансирај и ради).  

2.8.  Остали облици партнерства јавног- приватног партнерства 

 Постоје и други облици ЈПП. Сви они представљају мање или више сложене 

односе међу партнерима. Карактерише их углавном парцијално заузимање вредносног 

ланца у испоруци јавне услуге. Једни изражавају оријентисаност приватног партнера 

на инпут (градњу јавних објеката), други искључиво на пружање јавних услуга на већ 

постојећем јавном објекту (аутпут), трећи су специфични облици јавних набавки 

(Contracting out) и аутсорсинг аранжмана (модели продаје посла и имовине). У пракси 

постоје бескрајне комбинације разних елемената из различитих модела. Аутори наводе 

моделе уговора о управљању, опште набавке услуга предфинасирања, изградње јавних 

објеката, корпоративизације, сарадње на развоју пројеката, продаје имовине и посла, 

гаранција јавног сектора, као и разне моделе подстицаја. (Juričić, 2011:31).  

У Великој Британији, поред PFI као најчешћег ЈПП модела, британска влада 

препознаје још седам ЈПП модела: (1) продаја вишка јавне имовине, (2) ширење 

тржишта увођењем вештина приватног сектора у коришћењу средстава финансирања 

јавних пројеката, (3) продаја удела у јавним предузећима, (4) увођење имовине 

приватног сектора у јавна предузећа, (5) заједничка улагања, (6) суфинансирање ЈПП 

пројеката од стране јавног сектора, (7) укључивање приватног сектора у постављање и 

имплементацију јавних политика. (Magalhães et al, 2020:3). 

ЈПП структура често се у пракси налази у облицима изградња–пренос–

експлоатација ( BTO – Build – Transfer – Operate) или изградња–пренос–закуп (BTL – 

Build – Transfer – Leаsing), као нпр. у Републици Корeји, где постоји развијен ЈПП 

систем (Hart, 2003:69-76). Битна разлика између ова два ЈПП модела је начину наплате  

јавне услуге. У BTO моделу приватни партнер се наплаћује директно од крајњих 

корисника, док у BTL моделу приватни партнер уговара накнаду од стране јавног 

партнера. То значи да ризик тражње (и наплате) у BTO моделу преузима приватни 

партнер, док је у BTL моделу ризик тражње на јавном партнеру. По овим особинама  

BTO модел је ближи јавним набавкама. BTL модел је сличнији PFI моделу, који је 

развијен у Великој Британији и Аустралији и који се у ЈПП литератури често узима као 

моделски еталон. BTО модел је погоднији за област транспорта (тзв. чврста 

инфраструктура), док је BTL модел више погодан за тзв. меку инфраструктуру 

(школство, здравство и сл.).  Заједничко за оба модела је предавање изграђеног објекта 

у власништво јавном партнеру одмах по завршетку изградње. То значи да се пружање 

јавне услуге може поверити и неком другом приватном партнеру. У пракси читав посао 

се уговара у јединственом ЈПП уговору, где је на приватној страни присутан 

конзорцијум грађевинара, финансијера и оператера са добрим референцама 

(Iossa&Martimort, 2015:4-48). 

V  ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Пројектно финансирање представља специфичну технику финансирања 

пројеката која је заснована искључиво на новчаним токовима које генерише сам 

пројекат. Полази се од логике да је очекивани успех пројекта у фази експлоатације 

довољна гаранција за поврат уложених средстава у фази изградње пројектне 

инфраструктуре, било да су извори тих средстава екстерна или сопствена средства 

инвеститора. Предмет финансирања са својим перформансама и очекивањима једини је 

колетерал обезбеђења уложених средстава у техници пројектног финансирања. 
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Пројектно финансирање је „најкоришћенија метода финансирања“ код пројеката јавно- 

приватног партнерства, али и код других пословних подухвата који имају особине 

пројекта. С друге стране, корпоративна техника понекад може бити погодна за 

финансирање ЈПП пројеката. (Yescombe, 2010:123). 

Пројектно финансирање у пракси је најчешће везано за велике инфраструктурне 

пројекте. Пракса неке врсте пројектног финансирања постојала је још у раном средњем 

веку, када је италијанским банкарима нуђено право експлоатације рудника сребра на 

одређени период, као гаранција за финансирање њиховог отварања. У старој Грчкој 

трговачки бродови били су финансирани без обавезе трговаца на поврат дуга у случају 

бродолома. И у другим областима прилазило се облику финансирања који је осигуран 

једино будућим новчаним токовима пројекта који се финансира.  

У Србији је данас раширен један прост облик пројектног финансирања код 

изградње стамбено-пословних објеката. Ради се углавном о приватно-приватним 

пројектима. Предузетник узима од комерцијалне банке наменски кредит за 

финансирање изградње, а банка кредитор прихвата као инструмент обезбеђења будући 

објекат чија се градња кредитира. На сличној логици функционише и пројектно 

финансирање код пројеката у јавно-приватном партнерству, само на много сложенији 

начин, који обично подразумева више учесника и њихову већу структурираност у 

погледу одговорности и дисперзије ризика. Овде треба приметити да је пројектно 

финансирање саставни део пројектног управљања, које тежи да оптимизира економску 

употребу свих ресурса ангажованих у пројекту.  

1. Појам пројектног финансирања  

Пројектно финансирање је скуп техника финансијског инжењеринга који се 

користи за дугорочно кредитирање великих пројеката и које се одобрава на бази 

детаљне процене новчаног тока који ће ти пројекти стварати у будућности. (Yescombe, 

2010:113). Спонзори и финансијери пројекта и пројектно друштво ову процену праве 

експертском евалуацијом трошкова, прихода, ризика и начина управљања пројектом за 

читав период трајања пројекта. Техника пројектног финансирања посматра 

„оправданост улагања и резултате пројекта“ и не бави се анализама пословања 

компаније инвеститора у прошлости (Benković, 2008:31). То је један од разлога што је 

ова техника везана за пројектно друштво, без обзира на структуру његовог оснивачког 

капитала. Управљање пројектом врши се на основу прецизне, уговором дефинисане 

поделе одговорности и ризика између инвеститора, финансијера и других актера 

пројекта. Пројектно финансирање уважава строго дефинисану поделу пројектних 

ризика и решава агентски проблем разлика и сукоба интереса различитих актера ЈПП 

пројекта (Rao, 2019:82). 

Светска банка (World Bank Group, IFC –International Finance Corporation, 1999) 

посматра пројектно финансирање као облик финансирања у коме кредитори прихватају 

улагање финансијских средстава у конкретне пројекте на бази процене реалности 

остваривања прихода у фази експлоатације пројекта. Амерички стандард FAS 47 

(Financial accounting standards No. 47), који се односи на приказивање дугорочних 

обавеза, пројектно финансирање квалификује као метод финансирања великих 

пројеката, усмерен на трошкове градње као основну намену финансирања и на приход 

од имовине као основни извор враћања дуга, а саму имовину као једини физички 

колатерал. Кредитна способност пројекта мери се његовом способношћу да генерише 

нову вредност, а кредитна способност појединих учесника у пројекту се не узима као 

фактор од утицаја. (Juričić, 2011:67). 
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 У многим дефиницијама пројектног финансирања истиче се имовина пројектног 

друштва као фактор за одлуку о финансирању пројекта. Посматрајући са тог аспекта 

најрафиниранија дефиниција пројектног финансирања могла би бити она коју је дао 

Filipenko (2001), према којој је пројектно финансирање облик финансирања у коме је 

новчани ток пројекта извор за поврат кредита, а имовина пројекта главно средство 

обезбеђења. Пласман финансијских средстава која служе за покриће трошкова 

изградње јавног објекта не исказује се у билансима инвеститора, већ се води у билансу 

пројектног друштва. Такође, финансирање пројекта није осигурано имовином 

инвеститора, него имовином пројекта, стеченом путем овог финансирања и 

уговореним приходима од експлоатације те имовине у периоду трајања пројекта. Са 

становишта финансирања ради се о специфичном сложеном „поступку“ који се заснива 

на очекивањима финансијера да ће поврат средстава уложених у пројекат бити 

омогућен искључиво новчаним токовима пројекта у фази експлоатације, што у први 

ред поставља питање пројектних ризика. Високо учешће екстерних извора код ове 

технике финансирања и приходи дугорочног пројекта испод очекиваних су кључни 

фактори који могу угрозе одрживост пројекта. (Poznanić,Benković&Jednak, 2011:139).    

 Пројектно финансирање раздваја трошковну фазу пројекта од приходне. 

Финансирање трошкова ЈПП пројекта врши се по правилима која су независна од 

закона финансијског тржишта на коме се прибављају извори финансирања. 

Истовремено оба ова тока су независна од законитости стицања прихода пружањем 

јавне услуге, који служе за реално покриће дуга. Обим и структура извора 

финансирања увек зависе од величине и врсте јавног објекта (имовине), као и од 

уговорених односа између учесника у ЈПП пројекту. Матична компанија, инвеститор, 

која уговара пројекат, не даје колетерал за позајмљена финансијска средства, нити 

приказује задужење у свом билансу стања. Кредитом је оптерећено пројектно друштво, 

које гарантује извору финансирања сопственом имовином. (Esty, 2002:1-42). 

 Yescombe (2010:113) види пројектно финансирање као финансијски инжењеринг 

у прибављању дугорочних екстерних извора за финансирање великих пројеката, којe се 

заснива на новчаним токовима које пројекат може да генерише у будућности. Овај 

инжењеринг захтева детаљну експертску анализу ризика изградње, управљања и 

прихода пројекта, као и поделу ризика између инвеститора, кредитора и других 

учесника пројекта. Yescombe закључује да су ове особине пројектног финансирања 

веома погодне за финансирање ЈПП пројеката. Он упозорава да „пројектно 

финансирање“ није исто што и „финансирање пројеката“, јер се ради о посебној 

техници која смисао финансирања тражи у будућим приходима пројекта, с веома 

сложеном анализом пројектних ризика и њиховом ефектном поделом међу учесницима 

пројекта. С друге стране, пројекти могу да буду финансирани и на различите друге 

начине (нпр. из буџета јавног сектора или из кредита кога уговори јавни сектор, путем 

кредита МФИ, путем јавно-јавног партнерства, гаранцијама, обвезницама и сл.). 

Yescombe (2010:113) истиче да су природни ресурси, енергетика и инфраструктура 

најпогодније области за примену пројектног финансирања.  

Пројектно финансирање је основна техника финансирања ЈПП пројеката. 

Главни учесници ЈПП пројекта на приватној страни су, инвеститор, као носилац 

пројекта, и финансијер, као кредитор пројекта. Инвеститор предузима пројекат на 

комерцијалној основи, очекујући одређени принос од реализације пројекта 

(дивиденду). Инвеститор у пројекат улаже сопствена финансијска средства, обично у 

висини оснивачког улога у пројектно друштво (друштво посебне намене), кога оснива 

ради управљања пројектом. Финансијер улаже у пројекат кредитна средства у висини 

финансијског предрачуна пројекта, такође на комерцијалној основи, очекујући поврат 
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кредита и зараду по основу камате. И финансијер и инвеститор се углавном ослањају 

на будуће приходе пројекта као изворе за поврат својих улагања и реализацију својих 

интереса. Специфичност пројектног финансирања је што се (Juričić, 2011:65-69): 

- финансирање пројекта врши углавном из екстерних извора финансирања 

(кредита), преко (заједничког) пројектног друштва, које управљање пројектом; 

- ризик финансирања се претежно трансферише на екстерни извор финансирања 

(финансијера), а финансирање је углавном обезбеђено реалним приходима 

пројекта из којих се врши отплата кредита. 

Пројектно финансирање је модел финансирања који се заснива на очекиваној 

разлици између прихода и трошкова који настају у реализацији ЈПП пројекта. 

Очекивање се увек базира на калкулацији излазних и улазних новчаних токова у 

периоду експлоатације пројекта. То захтева дисконтовање очекиваних новчаних токова 

у дугом животном веку пројекта на ниво садашње вредности. Свођење свих новчаних 

токова на нето садашњу вредност омогућује упоредивост прихода и расхода пројекта 

који настају у дугом временском периоду и омогућује финансијеру (даваоцу кредита) 

да сагледа ниво ризика финансирања. Екстерна средства финансирања пројекта 

(кредит) нису обезбеђена гаранцијом инвеститора, већ  се имовина пројекта и будући 

нето приходи пројекта нуде као једини колатерал (Nevitt, 1983, John&John 1991:51-74).  

 Главни извор финансирања ЈПП пројекта је кредит кога даје финансијер, док су 

сви остали видови финансирања споредни. У пракси средства финансијера учествују 

чак са 70-95% укупних средстава финансирања ЈПП пројекта. (Yescombe, 2010:115). 

Финансирање пројекта од стране инвеститора најчешће се своди на оснивачки улог у 

пројектном друштву. Пројектно финансирање подразумева да је пројекат независан и 

издвојен из биланса матичне компаније приватног партнера (инвеститора) (Finnerty, 

2007). Приватни партнер оснива друштво посебне намене (ДПН) или пројектно 

друштво (ПД) с циљем да оно у име приватног партнера управља ЈПП пројектом, као 

непосредни корисник средстава финансирања, односно номинални обвезник враћања 

дуга. Уговоре о финансирању ЈПП пројекта формално склапа пројектно друштво 

(ДПН), које неретко може да буде и заједничко пројектно друштво јавног и приватног 

партнера. Са аспекта пројектног друштва пројектно финансирање је углавном 

финансирање из екстерних извора.  

Због карактеристика у погледу бољег управљања инфраструктурним пројектом 

аутори виде пројектно финансирање као квалитетно решење у уловима неразвијеног 

финансијског тржишта. Пројектно финансирање је засновано на сложеној  уговорној 

структури финансијских и комерцијалних уговора између финансијера, инвеститора, 

спонзора, добављача. Ова уговорна структура на нивоу једног ЈПП пројекта замењује 

општу структуру правила која делују у развијеним финансијским тржиштима. Зато је, 

тврде аутори, пројектно финансирање погодан инструмент финансирања 

инфраструктурних пројеката у земљама у развоју. Са друге стране, то доказује да 

пројектно финансирање добро функционише у условима пуне транспарентности и у 

легалним условима за које постоје дефинисани регулаторни и институционални 

оквири. Ова уређеност пројектног окружења сасвим је компатибилна са природом 

пројектног финансирања: трансакциони трошкови падају када је тржиште уређено, а 

уговори се поштују(Kleimeier & Versteeg, 2010:49-59; Timbang & Rao, 2019:118).  

Пројектно финансирање по правилу има високе трансакционе трошкове, јер се 

заснива на врло сложеној уговорној структури. Међутим, пројектно финансирање 

смањује укупне трошкове пројекта, јер укида неадекватно корпоративно управљање и 

оптимизира управљање пројектним ризицима. Пројектно финансирање дозвољава 
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алокацију оперативних ризика (ризици прихода, цена и трошкова), политичких ризика 

као и специфичних ризика везаних за завршетак пројекта по принципу најбољег 

управљања ризицима.  Зато је пројектно финансирање је погодно за сложене пројекте 

са високим ризицима и проблемима асиметрије информација. (Timbang & Rao, 

2019:118; Gatti et al., 2013:1-40). Ове особине пројектног финансирања посебно су 

битне за кредитни синдикат за који пословни ризик пројектног друштва мора бити 

довољно низак да би довео до активирања пројектних зајмова. То је посебно значајно у 

земљама са неразвијеним финансијским тржиштем и економски неразвијеним 

земљама. (Esty, 2002:1-42; Kleimeier & Versteeg, 2010:49-59).  

Пројектно финансирање је веома флексибилна финансијска техника, која се 

лако прилагођава променама у економском и политичком окружењу ЈПП пројекта. 

Пројектно финансирање је дизајнирано тако да решава сукоб међу актерима пројекта и  

тако доводи до смањења агентских трошкова, своди проблем недовољних извора 

финансирања у финансијске оквире пројекта што смањује опортунитетни трошак и  

ублажава трошкове ризика за пројекте у финансијским тешкоћама. У том смислу 

пројектно финансирање ствара вредност (Esty, 2002:1-42; Timbang & Rao, 2019:119). 

Finnerty (2007:3) у први план истиче три основне карактеристике пројектног 

финансирања: дефинисану финансијску конструкцију пројекта која омогућава 

завршетак пројекта (али не као алтернативу за пројекат који се „не може финансирати 

на конвенционални начин“), дефинисану финансијску солвентност пројекта да може 

текућим приходима од пословања у обиму и динамици испунити све обавезе према 

оперативним трошковима и изворима финансирања и дефинисање обавеза страна код 

прекида сарадње да пројекат у наставку пословања има  изворе прихода којим измирује 

доспеле обавезе. Из овога се може закључити да је пројектно финансирање сложена 

конструкција која се базира на добро испланираној способности пројекта да текућим 

приходима у сваком моменту алиментира доспеле обавезе. Пројектно финансирање 

заснива се на солвентности као релној алтернативи конвенционалном финансирању из 

банкарског кредита, које је одвојено од новчаних токова пројекта. 

На основу сабраног виђења многих аутора18 основне карактеристике 

пројектног финансирања су: 

- Необезбеђено финансирање, односно финансирање без полагања колатерала; 

- Повериоци се за сигурност финансирања ослањају на процену о будућим 

приходима пројекта који се финансира; 

- Процена о будућим новчаним токовима мора да буде дело референтног 

експертског тима и да претходи одлуци о финансирању пројекта; 

- Постоји висок финансијски левериџ, јер екстерно финансирање обухвата скоро 

све трошкове пројекта (Yescombe (2010:115)тврди је то у пракси 70-95% capex-a); 

- Подразумева постојање пројектног друштва (енгл. SPV–Special Purpose Vehicle, 

SPE–Special Purpose Entity) које је наменски основано од стране инвеститора да 

искључиво управља пројектом; 

- Пројектно друштво (ПД) је номинални дужник према извору пројектног 

финансирања и независно организује поврат дуга из прихода од 

комерцијализације јавне услуге; 

- Пројектно друштво не поседује јемство инвеститора као колатерал за уложена 

средства финансијера (кредитора); 

                                                           
18 Filipenko, 2001; Еsty, 2002; Finnerty, 2007; Yescombe, 2010:115; Juričić,2011, Sredojević, 2012:44-55;  

Fabozzi&Nahlik, 2012; Vasiljev, 2015 
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- Повериоци-финансијери перманентно и детаљно врше контролу свих 

активности пројектног друштва; 

- Средства уложена пројектним финансирањем морају да се врате пре истека 

животног века пројекта; 

- Примењује се углавном за финансирање великих и нових пројеката јавне 

инфраструктуре, односно у правно и економски независним пројектима.  

Постоје и други фактори који учвршћују одлуку финансијера за примену 

пројектног финансирања. У ЈПП пројекту партнер је јавни сектор, што пружа одређену 

сигурност приватном партнеру, с обзиром да се ради о пројектима општег друштвеног 

интереса. Улагање у јавне пројекте увек имплицира да је држава, као реално 

најмоћнији партнер, заинтересована за њихов успех. Приватни партнер увек очекује да 

ће држава (поготово на ниву владе) бити сигуран ослонац ако реализација пројекта из 

неког разлога крене „низбрдо“. Реалност ових очекивања од стране приватних 

партнера (инвеститора, финансијера и др.) подупрта је чињеницом да јавни партнер у 

пракси обезбеђује (олакшава, убрзава) локацију и предузима многе административне 

радње везане за реализацију ЈПП пројекта. Јавни сектор може да буде сугарант 

приватном партнеру, поготово ако се ради о пројектима капиталног значаја, што 

смањује финансијски ризик пројекта. Пројектно финансирање изражава сложен однос 

учесника у ЈПП пројекту, који је у основној конфигурацији векторски однос на 

релацији јавни партнер→инвеститор→финансијер. Понекад и јавни сектор и 

инвеститор могу да буду суфинансијери пројекта у некој мери. За случај да пројекат 

западне у финансијске тешкоће, јавни партнер и сâм може да дâ „одређена разумно 

захтевана обезбеђења“ и закључи тројни уговор о финансирању пројекта између јавног 

партнера, инвеститора и финансијера, којим може да овласти финансијере да преузму 

на себе сва права инвеститора из ЈПП уговора. (Закон о јавно-приватном партнерству 

и концесијама, Сл. гласник Републике Србије бр. 88/2011). Савремена ЈПП литература 

види државну акцију на стварању економских и финансијских услова као главни 

фактор имплементације дугорочног финансирања инфраструктуре (Magalhães et al, 

2020:24; Osei-Kyei & Chan, 2015:1335-46).  

Имовина пројектног друштва може да служи као делимично обезбеђење за 

финансирање пројекта. Осигурање изградње јавног објекта код осигуравајућих 

друштава такође делује колатерално на обезбеђење финансирања пројекта. Финансијер 

не учествује у управљању пројектом, па стога нема утицај на новчане токове пројекта. 

У ЈПП моделу приватни партнер је носилац целине вредносног ланца јавне услуге и 

једини управљач пројекта у току његовог животног века, што појачава поверење 

финансијера у инвеститора.Ово поверење произилази из експертске процене (due 

diligence) о стабилности прихода и способности ДПН да враћа дуг. (Finnerty, 2007) 

 Пројектно финансирање захтева ангажовање екстерног финансијског саветника. 

Саветник је обавезно лиценцирана експертска кућа која треба да пружи инвеститору 

претходну мериторну процену способности понуђеног јавног пројекта да у разумно 

дугом року генерише приходе којим се могу покрити трошкови и омогућити 

пројектована добит. На основу ове експертизе приватни партнер се одлучује да 

конкурише за ЈПП пројекат, одлучи о конзорцијалном наступу ради поделе пројектних 

ризика и преко пројектног друштва склопи уговор о пројектном финансирању са 

могућим кредиторима на које преноси ризике финансирања (Yescombe, 2010:111). 

Примена пројектног финансирања захтева и укључивање друштвене заједнице. 

Инфраструктурни пројекти обично предстваља дугорочне инвестиције великог обима и 

значаја у локалним и националним оквирима. Ови пројекти доносе општу друштвену 

корист и зато морају бити „сврсисходни“ са друштвеног аспекта и обавезно захтевају 
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не само финансијску, већ и детаљну анализу друштвене (економске) оправданости и 

процену ризика политичке осетљивости (Poznanić,Benković&Jednak, 2011:125) 

Пројектно финансирање може да створи „бројне користи“ за економију једне 

земље. (Benković&Milosavljević, 2009:31). Имплементација пројектног финансирања 

доводи се у директну везу са привредним растом. Вредност пројеката вођених 

техникама пројектног финансирања порасла је у периоду од 1991. до 2005. године чак 

за 9 пута! (Kleimeier & Versteeg, 2010:49-59). У једном новијем емипријском 

истраживању наводи се да је у седам земаља југоисточне Азије у периоду од шест 

година (2011-2017) обим пројектног финансирања инфраструктуре порастао чак на 258 

милијарди УСД  (Timbang & Rao, 2019:118).  

Неки аутори не вежу ЈПП искључуво за пројектно финансирање и помињу три 

основна извора финансирања ЈПП пројеката: државни буџет, корпоративне финансије 

(приватни капитал) и модел пројектног финансирања. (Hyun et al 2019:139). У 

традиционалном моделу финансирање обезбеђује држава, у корпоративном приватни 

инвеститор претежно из сопствених финансијских ресурса, док се пројектно 

финансирање заснива на средствима позајмљеним са финансијског тржишта.  

На основу изложеног може се донети синтетичка оцена да је пројектно 

финансирање сет сложених и структурираних техника финансирања инфраструктурних 

пројеката које је засновано на преносу ризика са инвеститора на финансијера и 

обезбеђено новчаним токовима које генерише пројекат у читавом животном веку.  

2. Пројектно финансирање и корпоративно финансирање 

У традиционалном моделу финансирања јавни сектор (јавна управа и јавна 

предузећа) у целини или претежно обезбеђују финансирање пројеката, а приватни 

сектор стручност и извођење инфраструктурних радова (Hyun et al 2019:139). 

Корпоративно финансирање је уобичајни модел финансирања текућег пословања и 

пројеката у привредним предузећима. Корпоративно финансирање је финансирање 

текућег пословања или инвестиционих пројеката које инвеститор предузима у 

оквирима сопственог пословног биланса, претежно из сопственог пословног фонда и 

додатно из екстерних извора финансирања (кредити финансијског сектора). Екстерни 

извори корпоративног финансирања су обично кредити комерцијалних банака, који су 

у целости обезбеђени јемствима, имовином или неким другим колатералом.  Између 

пројектног и корпоративног финансирања постоји читава лепеза различитих техника 

финансирања. Међу њима је посебно заступљено структурирано финансирање. У 

компаративној анализи традиционалног и ЈПП модела запажа се да је традиционално 

финансирање у земљама у развоју доминантно (Gouveia&Raposo, 2012:1-21). 

Пројектно финансирање се заснива на ограниченом учешћу сопствених 

средстава и на претежном коришћењу екстерних финансијских средстава. (Hyun et al 

2019:139). Пројектно финансирање се заснива скоро у целини на екстерним изворима 

финанисирања, који су обезбеђени једино приходима од будућег пословања пројектног 

друштва. Пројектно друштво располаже и оснивачким капиталом инвеститора као 

сопственим пословним фондом, али ова средства у највећем броју случајева су тек 

неколико процената укупних  средстава потребних за реализацију пројекта. Пројектно 

друштво има висок удео екстерних извора финансирања у структури укупних 

финансијских извора. Структуру пословне активе пројектног друштва, као носиоца 

пројекта, чине претежно екстерна финансијска средства (и до 95%), и улог 

инвеститора. (Yescombe, 2010:115). Екстерна средства финансирања, удео инвеститора 

и остварени финансијски промет региструју се у пословним књигама пројектног 
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друштва. Структуру пословне активе пројектног друштва након изградње објекта и 

његовог пуштања у експлоатацију чине изграђени објекат (материјална имовина) и 

приходи од експлоатације објекта (новчана имовина). 

Код корпоративног финансирања кредитори одобравају финансијска средства 

као резултат процене ризика пројекта и бонитета инвеститора на основу извештаја о 

пословању у прошлости, кретања цена корпорацијских акција, вредности укупне 

материјалне и нематеријалне имовине дужника и сл. Код пројектног финансирања 

финансијер доноси одлуку о финансирању пројекта на основу експертских процена о 

кретању новчаних токова (прихода и расхода) пројекта у будућности.  

Код ЈПП пројеката је веома важно да се направи мериторна процена, чак и 

симулација модела финансирања. Симулација обавезно обухвата читав животни век 

пројекта, фазе припреме, градње и експлоатације.Пројектно финансирање се разликује 

од корпоративног финансирања и због оваквог приступа анализи структуре извора 

финансирања. Код корпоративног финансирања довољно је фокусирање на одређени, 

много краћи временски период. Обично се прате новчани токови на текућем, 

кварталном и годишњем нивоу. Корпоративно финансирање захтева израду cash-flow 

планова, док је код пројектног финансирања важније питање целине пројекта у 

простору и времену његовог трајања, односно пројекције свих параметара који утичу 

на формирање финансијске конструкције пројекта. Пројектно финасирање је далеко 

сложенија техника, јер оно садржи не само пројекцију новчаних токова, већ и процену 

укупне економике пројекта, која мора бити позната у старту, пре него што пројекат 

започне. Пројекција економике пројекта је неопходан услов за реализацију ЈПП 

пројекта. Пројекција дефинише обим и структуру извора финансирања са становишта 

односа пројектних ризика и профита, али и сценарио пропасти пројекта. Пројекција 

даје учесницима пројекта одговор на питање: могу ли они, са укупним расположивим 

финансијским капацитетом, рачунајући и приходе од експлоатације пројекта, да 

„покрију“ све пројектне ризике, укључујући и евентуални стечај пројектног друштва.  

Сложеност ове пројекције повећава асиметричност у информацијама које могу 

да добију партнери при независној оцени оправданости пројекта. Ова асиметричност је 

последица различитих извора информација, различитих арбитража и примењених 

методологија. У пракси ова различитост често потиче и из различитих интереса и 

позиција партнера. Јавни партнер већу пажњу поклања питањима квалитета и 

задовољства корисника јавне услуге, док су питања финансирања, финансијских и 

укупних пројектних ризика, укључујући и неуспех пројекта, увек у другом плану. С 

обзиром да су ризици финансирања, извођења и експлоатације у ЈПП концепту пренети 

на приватног партнера, постоји опасност да их јавни партнер од неког момента 

занемари, ослањајући се на бригу и процене приватног партнера. Код приватног 

партнера је баш обрнуто: њега интересују приноси од експлоатације пројекта, 

могућности минимизирања ризика и максимизирања профита, па постоји опасност да 

се „штеди“ на квалитету, односно да се занемари задовољство крајњих корисника. Овај 

конфликт интереса међу партнерима може сам по себи да доведе до повећаних 

трошкова, субоптималних прихода и чак до пропасти пројекта (Juričić, 2011:71). 

Да би се у пуном светлу сагледао феномен пројектног финансирања, даље ће се 

вршити његово поређење са техникама корпоративног финансирања (Табела 3.).  
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Tabela 3. Основне особине пројектног и корпоративног финансирања 
 Елементи 

финансирања 

Корпоративно финансирање Пројектно финансирање 

1 Врста средстава  Екстерна и сопствена средства Екстерна средства  

2 Одлука о финансирању На основу анализе пословања у 

прошлости (ex post) 

На основу процене пословања 

у будућности (ex ante) 

3 Процена оправданости 
пројекта 

Топ-менаџмент корпорације Екстерни експертски тим 

4 Процена ризика 

финансирања 

Анализа бонитета, тржишна 

вредност акција, процена вредности 

колатерала, вредност стечаја и сл. 

Вредност пројектних уговора, 

поузданост и динамика 

прихода и наплате, анализа 

ризика, вероватноћа стечаја 

5 Степен обезбеђености 

од ризика 

У целости обезбеђен  имовином и 

јемством 

Обезбеђен само новчаним 

токовима пројекта   

6 Врста инструмената 

обезбеђења 

Имовина дужника и јемства других 

субјеката  

Процена поузданости 

остваривања будућих прихода 

и расхода пројекта  

7 Финансијска полуга Нижа Висока 

8 Евидентирање 
средстава 

финансирања 

У билансима инвеститора У билансима пројектног 

друштва 

9 Евидентирање 
новчаних токова 

На рачунима инвеститора На рачунима пројектног 

друштва 

10 Однос финанисијера 

према успеху у 
пословању дужника 

Незаинтересован Спроводи дневну контролу 

финансирања и управљања 

пројектом 

11 Предмет финансирања У власништву инвеститора У власништву пројектног 

друштва 

12 Транспарнетност Ниска Висока 
Извор: према Yescombe, 2010 (113-123); Juričić, 2011 (65-78); Hodge et al, 2018 (1105-1121) 

У корпоративном финансирању кредитор пласира новчана средства 

инвеститору на основу уговора о кредиту у ком су дефинисани и инструменти 

обезбеђења. Банка кредитор се директно не брине за успех пројекта, већ прати 

реализацију ануитетног плана. У случају да дође до застоја у отплати кредита од 

стране дужника, поверилац ће по слову уговора активирати средства обезбеђења. Код 

пројектног финансирања, где су новчани токови пројекта једини колетерал, финансијер 

је принуђен да се брине за успех пројекта и да током читавог животног века пројекта 

активно и детаљно врши контролу пословања пројектног друштва. У том смислу, 

екстерна средства у пројектном финансирању имају карактер предузетничког капитала, 

с обзиром да се финансијер узда у успех пројекта једнако као и инвеститор и пројектно 

друштво. Овај предузетнички карактер пројектног финансирања, који је заснован на 

подели ризика и својеврсној симбиози интереса учесника, чини пројектно 

финансирање веома погодним за ЈПП пројекте.  

Различите су и позиције инвеститора у овим моделима финансирања. У 

финансирању пројеката инвеститор је одговоран за поврат кредита, а не пројекат. У 

пројектном финансирању појављује се пројектно друштво као независни економски 

ентитет који одговара за враћање кредита. У пројектном финансирању инвеститор, као 

покретач пројекта, нема непосредну везу са финансијером, већ пројектно друштво 

закључује уговор о кредиту, нудећи финансијеру будуће новчане токове пројекта као 

једини колатерал. Инвеститор финансира пројекат до висине оснивачког улога у 

пројектно друштво, који у структури извора финансирања има карактер сопствених 

средстава пројектног друштва. (График 10). 
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График 10. Корпоративно и пројектно финансирање 

 

 
                                     Извор: Juričić, 2011, стр.70 (према Šošić.M. et al, 1999.) 

ЈПП уговор који приватни партнер (у облику пројектног друштва) закључује са 

јавним сектором, постаје основа за израду разних подуговора о финансирању, 

изградњи, одржавању и управљању, осигурању и слично. Путем ових уговора врши се 

пренос ризика са пројектног друштва на друге учеснике пројекта, односно врши се 

дисперзија ризика између више учесника на страни приватног сектора. У том смислу 

овај сет уговора на приватној страни представља најважнији пакет обезебеђења за 

финансијера. Ово је један од најзначајнијих фактора за избор пројектног финансирања 

код ЈПП пројеката. (Yescombe, 2010:242).  

У принципу инвеститор бира ону технику финансирања која му омогућава веће 

приходе од реализације пројекта. Задржавање технике корпоративног финансирања 

може да представља за инвеститора велики проблем, јер може дати сасвим искривљену 

слику његових пословних биланса и новчаних токова. Код инвеститора постоји 

повишен ризик управљања финансијама због могућих мешања новчаних токова 

различитих пројеката и текућег пословања, што делује на повећање кредитног ризика. 

Финансијска оператива инвеститора може доћи у прилику да често ненаменски плаћа, 

што ствара не само књиговодствене проблеме. Из ових разлога инвеститор се одлучује 

за формирање посебног пројектног друштва, које ће на основу чистих рачуна 

транпарентно водити посао. На тај начин инвеститор умањује многе ризике, 

укључујући ризике финансијске контроле и управљања, ризике обима и динамике 

извршавања уговорених финансијских обавеза према подизвођачима пројекта, ризик 

намене (контаминацијски ризик), ризик пада акција на тржишту и др. Ови аргументи 

из праксе усмеравају инвеститоре да издвајању пројекте из споственог пословања у 

пројектно друштво. Инвеститор има интерес да пројекат издвоји из сопственог 

пословања у посебан економски независан ентитет, јер ће тако смањити трошкове 

асиметричних информација на релацији власник–менаџмент компаније, односно 

агентске трошкове. Управљање пројектом путем пројектног друштва је ефикасније, јер  

менаџмент доноси само оперативне одлуке. Изостаје дискреција у одлучивању коју 

поседује менаџмент у корпоративном финансирању пословања. Тако се повећава 

транспрентност новчаних токова и олакшава њихова контрола. То учвршћује поверење 

удружених инвеститора, финансијера и извођача радова у успех пројекта. Финансијери 

лакше прихватају одлуку о томе да њихова финансијска улагања нису обезбеђена 
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класичним колатералима инвеститора, већ мноштвом увезаних уговора заснованих на 

прецизној подели одговорности и ризика учесника пројекта. (Juričić, 2011:71-75). 

 Теоријска разматрања избора технике финансирања иду углавном у корист 

пројектног финансирања, с обзиром да је знатно веће учешће екстерног капитала у 

структури капитала. Корпоративно финансирање везано је за компанију инвеститора, 

где је значајно учешће сопственог капитала, па нови кредит за нови пројекат има 

сразмерно мање учешће у укупном капиталу. Кад се пројекат организује у пројектном 

друштву, због малог оснивачког капитала учешће екстерних средстава има висок ниво 

у структури капитала. У тим условима камата умањује порез на добит, што доводи до 

бољег финансијског резултата за инвеститора. Пројектно финансирање је веома 

компликована техника. Велики инфраструктурни пројекти захтевају велики обим 

финансирања и знатан број извођача и подизвођача како би се постигли задати 

пројектни рокови. То индукује сложену структуру финансирања, односно потребу за 

више различитих извора финасирања, па у пракси често долази до удруживања извора 

финансирања. Ово повећава сложеност финансирања пројекта, због различитих услова 

пласирања финансијских средстава.  Поред тога,  непостојање класичног колатерала 

финансијери настоје да се максимално обезебеде путем умрежавања уговорних односа 

и дневном контролом пословања пројектног друштва (обавезни банкарски надзор). То 

повећава флексибилност финансирања и ефикасност употребе средстава, али и 

трансакционе трошкове. Одлука о избору технике финансирања зато може да буде и у 

одговору на питање да ли су бенефити од пројектног финансирања већи од високих 

трансакционих трошкова које узрокује његова имплементација. Према теоријама 

структуре капитала користи од каматног и пореског штита надокнађују високе 

трансакционе трошкове пројектног финансирања. Уговором о финансирању пројекта 

унапред се пројектује тзв. cash waterfall, тако да се остварени приход пројекта 

исплаћује по редоследу: оперативни трошкови пројекта, ануитет финансијера и на 

крају – добит инвеститора. (Esty, 2002, према Juričić, 2011:75).  

 У корист избора пројектног финансирања иде и чињеница да умреженост 

вишеструким уговорним односима, карактеристична за пројектно финансирање, 

доводи до дисперзије ризика и повећава вредност капитала уложеног у пројекат. 

Ризичнији пројекти имају по правилу веће учешће екстерних извора у укупним 

изворима финансирања, а са повећањем финансијске полуге расте вредност пројекта 

(Јоhn&John, 1991:51-74).  Може се закључити да висок ниво контроле над пројектом, 

висока финансијска полуга и концентрација власништва над изворима финансирања и 

капиталом пројектног друштва представљају главне управљачке стубове пројектног 

финансирања. Ово су разлози за избор ЈПП као организационог облика извођења 

пројекта јавне инфраструктуре и примену пројектног финансирања. 

Избор начина финансирања често зависи од ЈПП модела. (Yescombe, 2010:123) 

Иако се ЈПП пројекти највише финансирају техником пројектног финансирања, дешава 

се да је за инвеститора погодније да кредитира пројекат из сопствених извора. Пројекат 

се тада финансира из тзв. корпоративног кредита или кроз улагање у акције 

инвеститора у пројектно друштво. То може да буде интересантно када приватни 

партнер преузима пословање постојећег привредног субјекта, обично јавног 

комуналног предузећа или појединих делова великих пословних система. То има своје 

добре стране и зато што се до ових средстава лако долази и јефитнија су, а лакше се 

отвара и нова кредитна линија за финансирање пројекта. Учешће корпоративних 

средстава у финансирању пројекта може да смањи трошкове финансирања и 

трансакционе трошкове, а тиме и да повећа профитабилност пројекта. Пошто 

корпоративни кредит за финансирање ЈПП пројеката зависи пре свега од финансијског 
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капацитета приватног партнера, он се чешће примењује код мањих ЈПП пројеката и 

код заједничких улагања. Технике пројектног финансирања у пракси доживљавају 

успешну примену у великим и структурираним инфраструктурним пројектима. Код 

сложених пројеката техника пројектног финансирања се углавном сама намеће.  

Аутори запажају да је корпоративно финансирање инфраструктурних пројеката 

у земљама у развоју доминантно у односу на ЈПП модел. Традиционални модел који се 

ослања на банкарске кредите које узима држава и даље је главни облик финансирања 

инфраструктурних пројеката. Национална финансијска тржишта су неразвијена и нису  

у стању да подстакну приватни капитал на улагања у инфраструктуру, иако су потребе 

више него очигледне. Излаз се види у бржем развијању финансијског тржишта у 

националним и регионалним оквирима. (Hyun et al 2019:150; Kinda, 2008). 

3. Пројектно финансирање и структурирано финансирање 

 Структурирано финансирање је широк појам који обухвата сваку врсту 

финансирања нових пројеката преко пројектног друштва, при чему су извори 

финансирања структурирани према новчаним токовима које неки пројекат генерише. 

Пројектно финансирање је ужи појам, јер отплата дугова према финансијеру долази 

директно из прихода пројекта који је предмет финансирања. С обзиром да 

структурирање финансијских извора зависи од типа и трајања пројекта, може се рећи 

да је пројектно финансирање специфичан вид структурираног финансирања, који пре 

свега обухвата дугорочне пројекте. У теорији, међутим, ова подела није разјашњена, а 

у пракси се највише испољава код финансијских институција које се на тај начин 

организују у циљу проширења портфолија своје понуде. Многе познате међународне 

комерцијалне банке – лидери на тржишту (Bank of America, Deutche Bank, Societe 

Generale и др.) су се повукле из програма пројектног финансирања, како Yescombe 

наводи (2010:128), највише због дугих рокова ЈПП пројеката за које је пројектно 

финансирање везано. Окренуле су се ка другим облицима структурураног 

финансирања, код којих пројекти имају доста краћи век трајања, у циљу избегавања 

ризика и флексибилности понуде у односу на клијенте. 

 Чест облик структурираног финансирања су пројекти набавке имовине која се 

лако може уновчити у случају да враћање необезбеђеног пласмана западне у кризу 

(авиони, некретнине и сл.). Ови пласмани су у висини вредности набавке. Пројектно 

финансирање се базира на финансијским токовима који се стварају путем 

комерцијалне употребе имовине, при чему имовина не мора имати вредност која 

представља пун колатерал ангажованом екстерном финансирању. Најчешће се 

структурирано финансирање примењује код аквизиције и спајања компанија, откупа 

портфеља акција или куповине од стране менаџмента. У структурирано финансирање 

спадају и разни облици финансирања потраживања, продаје обвезница и др. 

У земљама у развоју примена техника пројектног и структурираног 

финансирања је још у зачетку за разлику од развијених економија, па макроекономски 

фактори више утичу на обим финансирања јавне инфраструктуре од регулаторно-

институционалних фактора и перформанси ЈПП пројекта. (Rao, 2019:93). Банке се 

лакше одлучују за финансирање дугорочних нископрофитабилних пројеката у земљама 

у развоју које су економски стабилније. Овај фактор делује повољно и на привлачење 

приватног капитала у инфраструктурне пројекте, па се након усвајања стандарда Базел 

III захтевају мере које ће стимулисати банкарски сектор (нпр. синдициране банке) и 

слободно тржиште капитала за дугорочна улагања. (OECD, 2014).  
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У малом броју радова о структурираним инструментима финансирања ЈПП 

пројекта углавном се врши компаративна анализа банкарских зајмова и пројектних 

обвезница (Rao, 2019:78). Банкарско кредитирање је  погодније у фази изградње 

пројекта, када постоји висок ризик финансирања, јер је банка као финансијер или члан 

инвеститорског конзорцијума непосредно укључена у пројекат, што омогућује бољу 

динамику финансирања, већи надзор исплата, могућност брзог реструктурирања 

кредита уколико пројекат западне у финансијске тешкоће и сл. У фази пружања јавне 

услуге погодније су обвезнице и други структурирани инструменти дугорочног 

финансирања пројеката. (Esty&Megginson, 2003:37-60). Банкарски кредити нису у 

стању да превазиђу проблем улагања у дугорочну имовину, односно неусклађеност 

кратких рокова кредита са дугим роковима повраћаја код великих инфраструктурних 

пројеката (Ма, 2016). Финансирање обвезницама, за разлику од класичног 

кредитирања,  јесте финансијски инструмент прилагодљив дугим роковима и великом 

финансијском обиму инфраструктурних ЈПП пројеката, типичним за железничку 

инфраструктуру. У овим оквирима пројектно финансирање се показује као техника 

финансирања  иманентна ЈПП  концепту.  (Hyun et al 2019:137).  

У финансирању инфраструктурних пројеката већи удео долази са банкарског 

тржишта него са тржишта капитала. (Esty & Megginson, 2003:37-60; Timbang & Rao, 

2019:110). Конзорцијално банкарско кредитирање ЈПП пројеката од стране две и више 

банака (Syndicated Loans) отвара перспективу улози банкарског система у пројектном 

финансирању, при чему на страни дужника стоје удружени јавни и приватни партнери. 

(Dennis&Mullineaux,2000:402-26). Водећа  банка (Lead Arranger) покреће предлог за 

финансирање ЈПП пројекта,прати активности корисника кредита (пројектног друштва), 

врши административне послове финансијске оперативе, обрачун камата, спровођење 

финансијских споразума током периода зајма итд. (Poznanić, Benković&Jednak, 

2011:114; Sufi,2007:629-68). Предност оваквог финансирања инфраструктурних 

пројеката јесте у томе што банке имају лиценце овлашћених монитора и то обављају по 

нижим ценама. Мониторинг пројекта обезбеђује да се истовремено избегне 

опортунистичко понашање пројектног друштва (морални ризик) и смање ризици 

финансирања пројекта. (Ahn& Choi, 2009; Timbang & Rao, 2019:109-110). 

На плану пројектног финансирања OECD (2014) предвиђа нови облик 

партнерства између банака и институционалних инвеститора, у коме ће банке пружати 

стручни скрининг и услужно обављати праћење ЈПП пројеката за рачун инвеститора. 

Аутори скрећу пажњу да је у том контексту неопходно истражити и улогу гаранција у 

поспешивању пројектног финансирања путем банака и обвезница (Vecchi et al., 

2017:133-40; Garcia-Appendini et al, 2017; Rao, 2019:97). 

VI АСПЕКТИ ФИНАНСИРАЊА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА  

У ЈПП пројектима одговорност за финансирање пројекта преузима приватни 

партнер. Приватни партнер као инвеститор финансира пројекат сопственим средствима 

и средствима позајмљеним из једног или више екстерних извора финансирања. 

Преузимајући обавезу финансирања пројекта приватни партнер мора да сагледа низ 

питања која се тичу организације и структуре финанисирања. Основна питања 

финансирања ЈПП пројеката тичу се извора финансирања и њихове структуре, висине 

ангажованих екстерних средстава финансирања, односно капацитета задуживања 

пројекта и ризика везаних за финансирање. 

 Финансирање ЈПП пројеката повезано је са техникама пројектног финансирања. 

Основна особина пројектног финансирања је високо учешће екстерних извора 
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финансирања у укупној структури капитала пројектног друштва. За одлуку о 

оптималној структури извора финансирања пројекта потребно је претходно испитати 

карактер, квалитет и поузданост извора финансирања. Најважније питање структуре 

извора финансирања јесте сагледавање оптималне висине екстерних извора 

финансирања у структури укупних извора финансирања пројекта.  

Утврђивање капацитета задуживања пројекта представља кључни фактор 

одлуке инвеститора и финансијера о уласку у пројектно финансирање. Параметри 

одлуке су висина сопственог улога у пројектно друштво, висина потребних екстерних 

средстава, висина приноса на сопствени капитал и на укупно ангажована финансијска 

средства, финансијски ризик који преузима финансијер, решавање конфликата између 

ЈПП актера насталих као последица различитих очекивања. (Juričić, 2011:116-121). 

Финансијски аспект имплементације ЈПП концепта у развоју јавне 

инфраструктуре полази од тога да висок ниво улагања и високи ризици финансирања 

инфраструктурних објеката чине ЈПП све потребнијим и атрактивнијим. То је посебно 

изражено у земљама где су уведена различита буџетска ограничења и где већ постоји 

висок буџетски дефицит.19 

 

1. Извори финансирања 

Извори финансирања омогућују финансијска средства потребна за изградњу 

јавног објекта. Специфичност ЈПП концепта је у томе што је њихов поврат везан за 

новчане токове који настају у експлоатацији изграђеног јавног објекта. Извори 

финансирања пројекта могу бити екстерни и интерни. Специфичност ЈПП је у томе 

што су екстерни извори финансирања доминантни у структури капитала пројектног 

друштва (Special Purpose Vehicle - SPV). Екстерни извори финансирања су обично 

банкарски кредити, кредити комерцијалних банака и зајмови међународних 

финансијских институција (WB, MMF, EBRD, EIB, EUROFIME, ADB и др.) и разни 

инструменти тржишта капитала (обвезнице). Они представљају тзв. надређени дуг 

пројектног друштва (Senior debt). Зависно од врсте јавне инфраструктуре, додатни 

екстерни извори могу да буду и донације, грантови, спонзорства, субвенције, 

подстицаји и сл. Интерни извор финансирања је оснивачки улог инвеститора у 

пројектно друштво (Equity), који се евидентира као сопствени капитал пројектног 

друштва (Junior debt). По закључивању ЈПП уговора, када пројекат почне да се одвија, 

главни проблеми су везани за финансијске факторе. (Magalhães et al, 2020:18). 

Истраживачи постављају питања обезбеђивања извора финансирања long-term пројекта  

(Yeo&Tiong, 2000:257-65) и могућих грешака у дизајнирању и дугорочном планирању 

које могу да узрокују финансијске тешкоће, пробијање предвиђеног пројектног буџета 

и отказивање ЈПП пројекта. (Flyvbjerg, 2013:760-74; De Lemos et al., 2004:63-73). 

 Оснивачки улог инвеститора у пројектном друштву може бити у висини 

законског минимума или опредељен проценом инвеститора. Основни мотив за улагање 

пројектно друштво јесте добит од експлоатације пројекта и мери се стопом приноса на 

уложни капитал. Висина улагања инвеститора зависи од постизања довољног обима 

екстерних финансијских извора за реализацију пројекта. Извори финансирања одређују 

структуру капитала пројектног друштва (Juričić, 2011:108-111). 

                                                           

19 О томе су писали: Sarmento&Renneboog, 2016:94-122; Villalba-Romero&Liyanage, 2016:372-81; 

Fernandes et al., 2015:207-27; Liu, J. et al.,2015:35-51; Mota& Moreira, 2015:1563-75). 
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У ЈПП концепту приватни инвеститор улази у партнерство са јавним сектором 

пре свега у циљу остваривања добити од уложених сопствених средстава и без 

гарантовања екстерних извора финансирања пројекта. Инвеститор је власник 

пројектног друштва. Инвеститор као иницијатор пројекта улаже власнички улог у 

пројектно друштво и пре него што се склопи ЈПП уговор, како би финансирао 

трошкове припреме пројекта. Због овог предузимачког карактера инвеститора и 

чињенице да његова улагања у пројектно друштво нису ничим обезбеђена, дивиденде 

инвеститора су обично веће од накнада осталим учесницима пројекта.  

 Инвеститор оснива пројектно друштво ради привлачења слободних средстава 

других инвеститора или финансијера. Инвеститор у пракси често има  и различите 

комерцијалне мотиве, као добављач инпута за пројектно друштво или као купац 

производа или услуга које пројектно друштво ствара. Ипак, најчешћа варијанта у 

пракси је да је инвеститор грађевинска компанија која има намеру да изгради ЈПП 

пројектом обухваћене јавне објекте. У пракси грађевинске компаније се често 

удружују у конзорцијуме. Конзорцијуми омогућују не само да се технички изведу 

велики и сложени инфраструктурни подухвати, већ и да се удруже капитални улози и 

тако увећа сопствени капитал заједничког пројектног друштва. Удруживањем у 

конзорцијум ове компаније постижу и виши бонитет, који им омогућује боље кредитне 

услове код банака. Уговори међу чланицама конзорцијума делују као озбиљан 

колетерал за пројектно финансирање. Ово је случај када инвеститори заузимају 

активну улогу у имплементацији пројекта. (Juričić, 2011:108). Он је чешћи у пракси и 

приближава матрицу ЈПП моделу заједничких улагања (joint venture). У том случају 

пројектно друштво се оснива као заједничко друштво, где улози партнера чине укупан 

капитал пројекта. Извор финансирања пројекта је само сопствени капитал пројектног 

друштава. Због монолитне структуре капитала (удружена сопствена средства партнера) 

заједничка улагања често не примењују технике пројектног финансирања. 

Финансирање joint venture пројеката више личи на класично корпоративно 

финансирање, само измештено у засебан пројекат. Због ове чињенице поједини аутори 

(Yescombe, 2010:3) не третирају заједничка улагања као ЈПП. 

Извори екстерних средстава финанисирања су обично комерцијалне банке и 

међународне финансијске институције (World Bank, EIB, EBRD и тд.), које у свом 

портфолију имају дугорочно кредитирање. Поред њих, извори екстерног финансирања 

могу бити и осигуравајућа друштва, инвестициони фондови, пензиони фондови, 

развојни фондови иностраних влада и др. Код ових фондова камате су углавном 

фиксне, док кредити комерцијалних банака имају и варијабилну компоненту (LIBOR и 

EURIBOR, на пример). У ЈПП пракси најчешће се појављује више екстерних извора 

финансирања обједињених у једном пројекту.  

Екстерни извори финансирања могу бити  необезбеђени  и обезбеђени. 

Необезбеђени извори су везани за пројектно финансирање и типични су за ЈПП 

уговоре. Они се заснивају на поверењу финансијера у бонитет пројекта и пројектне 

уговоре. Након фазе изградње јавног објекта екстерни извори финасирања постају 

делимично или потпуно осигурани имовином финансираног пројекта, а исплаћују се на 

дуги рок из комерцијалних прихода пројекта. У пракси се ово финансирање одобрава 

поузданим инвеститорима и пројектима са високим бонитетом. У моделу пројектног 

финансирања екстерни извори финансирања као дугорочни неосигурани кредити 

представљају тзв. senior debt и имају приоритет у отплати дуга пројекта.   

Обезбеђени извори су стандардни банкарски кредити који имају потпун 

колатерал у имовини инвеститора или пројектног друштва и/или у другим средствима 
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обезбеђења. Поред хипотека над имовином, ови финансијски  пласмани могу бити 

осигурани и акцијама инвеститора, акцијама пројектног друштва, гаранцијма јавног 

сектора (владе), главним извођачким уговорима и сл. У случају да се ЈПП пројекат 

делом финансира из обезбеђених екстерних извора, ови извори имају секундарни 

приоритет у отплати дуга пројекта. 

У ЈПП пракси чест извор прикупљања екстерних средстава финансирања 

пројекта представљају обвезнице (bonds) које издаје пројектно друштво. Компаније 

које имају интереса да купују ове деонице на тај начин постају суинвеститори пројекта. 

На тој основи ствара се конзорцијални однос инвеститора. Обвезнице могу бити 

амортизационе (са отплатом ануитата као код класичног кредита) или по доспећу, што 

подразумева једнократну исплату и дисконтни обрачун вредности обвезнице. Овај вид 

финансирања се користи код великих инфраструктурних ЈПП пројеката. 

 У финансирању ЈПП пројеката користе се и различити финансијски агрегати, 

који служе за смањење ризика улагања, као што су мезанински пласмани (mezanine 

capital). Ови агрегати су флексибилнији и више одговарају тзв. структурираном 

финансирању пројеката. Ту спада и тзв. субординирани кредит, који се по редоследу 

исплаћује одмах по исплати senior debt-a, али с већим интересом. То су и 

преференцијалне деонице, са приоритетним редом исплате, конвертибилне обвезнице 

заменљиве у деонице, сигурносни депозити, који амортизују ефекте неповољних 

ситуација, прекорачења трошкова или пенала за доцњу и др. (Yescombe, 2010:142) 

Обим финансирања пројекта опредељује изворе финансирања. За мале пројекте 

најчешће су довољни сопствени извори финансирања. За велике пројекте сопствени 

капитал инвеститора у принципу није довољан. У том случају обим финансирања 

пројекта се решава комбиновањем извора финансирања.  Посеже за суфинансирањем 

путим конзорцијума инвеститора, што је типично за модел заједничког улагања, или за 

екстерним изворима финансирања, што је типично за PFI модел. Код пројектног 

финансирања приватном инвеститору се више исплати да у највећој могућој мери 

ангажује екстерне изворе финансирања. У том случају изостају трошкови 

инструмената обезбеђења, што појефтињује пројекат. Инвеститор је заинтересован да 

минимизира сопствене изворе финансирања ако на другим пројектима остварује већу 

профитну стопу, али  и зато што се повећава стопа приноса на споствени капитал.  

Пошто се код пројектног финансирања претежно појављују неосигурани 

финансијски пласмани, питање редоследа наплате је веома важна уговорна клаузула. 

У ЈПП пракси приоритет исплате имају необезбеђени финансијски извори, односно 

екстерни извори који се претежно или потпуно ослањају на пројектоване новчане 

токове ЈПП пројекта (senior debt).  Senior debt се исплаћује одмах по покрићу 

оперативних трошкова пројекта (оpex). Капитална добит на уложени капитал у 

пројектно друштво (equity) у редоследу исплате накнада има најнижи статус, с обзиром 

да се по моделу примарно исплаћују оперативни трошкови пројекта, а затим ануитети 

према изворима екстерног финансирања. (Yescombe, 2010:3) 

Тржиште удружених банкарских зајмова главни је извор финансирања 

инфраструктурних пројеката у свету, поготово у развијеним земљама. То значи да је у 

финансирању инфраструктурних пројеката већи удео и даље долази са банкарског 

тржишта него са тржишта капитала. (Esty & Megginson, 2003:37-60). Према World 

Economic Forum (2014) банкарски кредити су у периоду 1999-2009 чинили свих 90% 

приватног финансирања инфраструктурних пројеката. У пракси банке остају и даље 

главни извор финансирања инфраструктурних пројеката. Неразвијеност финансијског 

тржишта у земљама у развоју, пре свега тржишта корпоративних обвезница и 
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банкарских кредита, као основних извора финансирања приватног сектора у јавну 

инфраструктуру, није до сада била у фокусу ЈПП истраживања. (Hyun et al 2019:150). 

Литература о удруженим зајмовима  је мала, а подручје теоријски неистражено. 

(Timbang & Rao, 2019:111; Poznanić,Benković&Jednak, 2011:113). 

Међутим, савремена литература о финансирању пројеката јавне инфраструктуре 

сматра да банкарски кредити нису погодан облик дугорочног финансирања као 

корпоративне обвезнице (Rao, 2019:95). Код удружених банкарских кредита као извора 

финансирања, с обзиром да је на страни финансијера пројекта у ствари агентски однос,  

може доћи по проблема асиметрије информација међу чланицама банкарског 

конзорцијума, негативне селекције пројеката и моралног хазарда. (Sufi, 2007:629-68; 

Godlewski, 2008). Поред тога, висока оптерећеност банкарског сектора након 

финансијске кризе (2008) и све неповољнији услови одобравања банкарских кредита 

након споразума Базел III (2011) смањују профитабилност и вредност за новац ЈПП 

пројеката. Према  PricewaterhouseCoopers (2013) развијена тржишта корпоративних 

обвезница као инструмената финансирања инфраструктурних пројеката постоје у 

Аустралији, Канади, САД, Латинској Америци (посебно Бразил и Мексико) и 

Европској унији (посебно Немачка и земље Бенелукса).  Европска унија и ЕИБ су 2011. 

године покренуле заједничку  Иницијативу за пројектне обвезнице у Европи 2020, 

(http://www.eib.org/products/blending/projects-bonds/),  како би се олакшало 

финансирање инфраструктурних пројеката са тржишта капитала. Истраживачи 

закључују да ће успех ЈПП у земљама у развоју  бити у мери у којој се буде развијало 

тржиште приватних обвезница. (Hyun et al 2019:150).  У Србији и окружењу не постоји 

развијено тржиште обвезницама, па банкарско кредитирање, рачунајући и подршку 

МФИ, остаје главни ослонац приватном капиталу за финансирање инфраструктурних 

ЈПП пројекта. Аутори наводе да се финансијска средства за пројектно финансирање 

могу набавити на финансијском тржишту по „врло прихватљивим каматним стопама“ 

(Poznanić, Benković&Jednak, 2011:114). 

Данас постоји висок ниво заинтересованости за улагања у пројекте урбанизације 

(Characteristic Town–CT), где се ради углавном о терцијарним делатностима (туризам). 

Међутим, мало је  приватних партнера који су вољни или способни да инвестирају у 

СТ пројекте  због високих почетних депозита. Овде се као један од најважнијих извора 

финансирања појављује домаћа индустрија, која је заинтересована за развој 

сопственог тржишта продаје. (Chen et al, 2020:1-23). У земљама транзиције, где спада и 

Србија, приватни високо-технолошки сектор домаћих произвођача опреме и 

компоненти за велике јавне системе веома је занитересован за улагања у ЈПП пројекте 

у великим јавним пословним системима. Неопходна је државна помоћ не само у 

регулативи већ и у обезбеђењу повољних услова за добијање развојних кредита и код 

структурираног финансирања од стране МФИ. Комбинација ових извора финасирања 

помогла би да се ЈПП укључи у реиндустријализацију ових земаља. 

Будуће финансирање ЈПП пројеката више ће се ослањати на тржиште капитала 

него на традиционалне банкарске кредите. Аутори предвиђају да ће банке, под 

утицајем Базелског споразума III, смањити рокове отплате и кредитни распон и 

ограничити финансирање ЈПП пројеката на фазу изградње пројектне инфраструктуре. 

У тим условима пројектна друштва ће бити принуђена да траже на тржишту капитала 

алтернативне изворе финансирања, који би били јефтинији, са дужим роковима 

доспећа и којима ће новчани токови пројекта бити довољна гаранција за 

повраћај(Rao,2019:77-107;Subramanian & Tung,2016:154-177;Corielli, Gatti & Steffanoni, 

2010:1295-1320). Инвеститори у пројектне обвезнице нису у могућности као банке да 

директно надзиру пројекте, па ће супервизије профитабилности и одрживости 

http://www.eib.org/products/blending/projects-bonds/
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пројеката и квалитетни ЈПП уговори са оптималном поделом ризика убудуће 

најзначајније опредељивати приватни капитал за улагања у инфраструктурне пројекте.  

Аутори сматрају да би актуелна ограниченост банкарских дугорочних пласмана 

у Србији могла позитивно утицати на развој тржишта обвезница. Предлажу доношење 

потребних прописа, већу транспарентност тржишта капитала и посебно,   поклањање 

веће пажње управљању ризицима. У овим условима примена пројектног финансирања, 

– чија специфичност у односу на корпоративно и банкарско финансирање произилази 

из „карактеристика зајмопримца и начина генерисања готовине у отплати кредита“–  

изводљива је на пројектима градње стамбеног и пословног простора. (Spesenić, 

Benković&Dmitrović, 2019:103). Ово имплицира закључак да је пројектно финансирање 

у овим условима реално изводљиво на релативно мањим ЈПП пројектима, као што је 

градња стамбено-пословних објеката. Као реалан приступ и у овом докторату  се 

предлаже да  имплементација ЈПП  у железничком пословном систему крене пре свега 

од  области одржавања и логистике,  где постоји мноштво мањих пројеката. Предност 

у односу на финансирање real-estate пројеката представља могућност укључивања 

МФИ у такве железничке пројекте. Практични успеси ЈПП пројеката у овим областима 

имали би не само економски већ и  огроман едукативни значај, послужили би као 

пример и подстакли би размишљања о могућностима имплементације пројектног 

финансирања и на великим инфраструктурним пројектима који су данас очигледно 

државни монопол. 
 

2. Структурирање извора финансирања 

Структура извора финансирања је однос сопствених и екстерних извора 

финансирања. С обзиром да се пројектно финансирање заснива на екстерном 

финансирању, чини се да је структура финансирања ЈПП пројекта унапред задата. 

Укупан обим финансијских средстава потребних за реализацију ЈПП пројекта је увек 

претходно утврђен. Оснивачки улог инвеститора унапред дефинише њихову стуктуру, 

јер су остало свакако екстерни извори финансирања (Juričić, 2011:108).  

Основни управљачки параметар који је везан за структуру извора финансирања 

ЈПП пројекта јесте висина учешћа дуга у укупним средствима финансирања ЈПП 

пројекта (финансијски левериџ). Екстерна средства су оптерећена условима, односно 

трошковима њиховог прибављања (камата, рок отплате, висина рате, фиксност рате, 

почек, валута задужености, фиксност валутног курса и тд.). Повећано задуживање 

повећава трошкове финансирања. Што је степен задужености већи, то је већи ризик 

финансирања пројекта. Однос између екстерних и интерних извора финансирања 

никада није фиксан и зависи од врсте пројекта, области пословања и од процене 

новчаних токова пројекта. Уколико пројекције будућих новчаних токова омогућавају 

довољно високе и одрживе приливе ликвидних средстава, онда одлука о извору 

финансирања иде у корист позајмљивања средстава, јер се снижавају маргинални 

трошкови камата. И обрнуто. Уколико је стопа приноса од експлоатације већа од 

каматне стопе на позајмљена финансијска средства, онда је корисно радити са 

јефтинијим позајмљеним средствима него са сопственим (Kannadhasan et al., 2018:1-19).  

Примена техника пројектног финансирања истиче значај структуре извора 

финансирања за успех ЈПП пројекта. (Timbang & Rao, 2019:118). Једно од најважнијих 

питања ЈПП пројеката јесте постизање оптималне структуре извора финансирања. На 

ово компликовано питање структурирања извора финансирања одговор покушавају да 

дају разне теорије структуре капитала. Ове теорије указују на то да сложеност 

мултипројектног управљања унутар компаније и корпоративно финансирање пројеката 
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доводе до субоптималних резултата пословања компаније и добити власника капитала. 

Теорије слагања виде структуру финансирања као последицу редоследа извора 

финансирања пројекта. Менаџери компаније ће се пре свега определити за интерне 

изворе, затим за задуживања са нижим квалитетом колетерала и коначно продајом 

акција компаније. Теорије агентских трошкова упућују на то да трошкови управљања 

расту са степеном дисперзије пројеката. (John&John, 1991:51-74). Излаз се тражи у 

новим видовима организације финансирања пројекта. Један од њих је  ЈПП концепт 

који представља организационо издвајање пројекта у самостални економски ентитет 

(пројектно друштво) и примену техника пројектног или структурираног финансирања. 

У ЈПП концепту чврсто уговорно увезана подела ризика између учесника пројекта 

одређује и финансијску структуру пројекта. (Vasiljev, 2015:163). 

Са теоријског аспекта извори финансирања су неограничени у условима 

перфектног тржишта, а степен заменљивости сопственог са екстерним изворима 

идеалан. Интереси инвеститора и финансијера (дивиденде и камате) остају исти без 

обзира на однос сопствених и екстерних извора финансирања пројекта. Међутим, у 

пракси постоји стална оскудица ресурса, поготово јавних. Јавни ресурси су 

лимитирани нивоом активности привреде (наплатом пореза), ниском ефикасношћу 

употребе јавних добара и растућим јавним потребама. (Hodge&Greve, 2018:10). ЈПП 

заснива се управо на овим реалностима, а пројектно финансирање претпоставља 

неравнотежу у структури капитала, односно високо учешће позајмљеног капитала.  

У реалним условима постоји порез на добит пројектног друштва, инвеститора и 

финансијера. Пројектна друштва која имају високо учешће екстерних извора 

финансирања у укупном капиталу имају и веће трошкове по основу камата. Камате се 

опорезују као добит финансијера, што значи да се изузимају из опорезивања 

пројектног друштва, па то смањује укупне трошкове пројекта и повећава стопу добити 

на уложени капитал инвеститора. Овај ефекат je познат као порески штит (tax shield) и 

повећава вредност пројектног друштва. (Koufopulos, 2006; Feld et al, 2013: 2862). 

 Међутим, са порастом задужености расте и степен ризика финансирања. 

Повећање учешћа екстерних извора финансирања позитивно ће утицати на вредност 

пројектног друштва због позитивног деловања пореског штита до једне одређене тачке 

задужености. Ова тачка се може означити као тачка у којој се изједначују ефекти 

пореског штита са финансијским изразом ризика задужености. Та тачка истовремено 

представља оптимум структуре извора финансирања пројекта. (Juričić, 2011:112-

113). Она значи оптимални однос између сопствених и екстерних извора финансирања 

у укупном капиталу пројектног друштва. Свако даље задуживање повећава ризик 

финансирања и води пројектно друштво у финансијске тешкоће и стечај.  Оптимална 

структура извора финансирања пројекта је она која максимизира стопу приноса  

инвеститора на уложени сопствени капитал, односно нето садашњу вредност пројекта.  

 Овај могући синопсис догађаја у вези са структуром капитала инвеститор мора 

да има у виду када оснива пројектно друштво и утврђује висину свог улога. Са 

повећавањем висине сопственог улога инвеститор повећава сопствени ризик, обим 

приноса од уложеног капитала и трошкове пореза на добит. Повећавањем задужености 

пројектног друштва сви ови ефекти се пресликавају на финансијера. У ЈПП пројектима 

оптимизација структуре капитала пројектног друштва врши се на страни приватног 

партнера, кроз чврст уговорни однос између инвеститора и финансијера.   

Утврђивање оптималне структуре извора финансирања је актуелно и у 

пројектном финансирању. Максимизација учешћа екстерних извора финансирања је 

уствари питање атрактивности пројекта за потенцијалне финансијере. Инвеститор мора 
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и себи и финансијерима да докаже да је пројекат профитабилан, али још више од тога 

да су улагања сигурна. Било каква врста осигурања за улагање може код финансијера 

да буде фактор одлуке да уђе у финансирање ЈПП пројекта. 

У земљама у развоју екстерни извори финансирања су ограничени због 

неразвијеног финансијског тржишта, односно  тржишта акција и обвезница. Порески 

штит нема значајног ефекта на профитабилност пројекта у условима ниског пореза на 

добит и скупих банкарских кредита. У „банкоцентричном“ систему транзиционих 

земаља краткорочне обавезе су главни екстерни извор финансирања пословања. 

Остварене пореске уштеде по основу задужености  не могу значајно да покрију 

трошкове високих каматних стопа. То додатно дестимулише приступ приватног 

сектора екстерним изворима финансирања и отежава примену пројектног финансирања 

и имплементацију ЈПП концепта. (Malinić et al., 2013:113; Vržina, 2019: 43-49). 

У развијеним земљама финансирање ЈПП пројеката све се више окреће ка 

тржишту капитала, а у земљама са  неразвијеним финансијским тржиштем  повећава се 

учешће јавног сектора (државе) у области финансирања ЈПП. Многе земље развијају 

ЈПП моделе који се мешовито финансирају из приватних и јавних извора 

(Greve&Hodge, 2020:313). У новије време многи истраживачи ЈПП тврде да јавни 

сектор све више учествује у директном или индиректном финансирању ЈПП пројеката, 

поготово у земљама са ниским кредитним рејтингом (Jett, 2019:172-6). Владе све више 

учествују у склапању финансијске конструкције ЈПП пројеката, тако што нуде државне 

гаранције, чиме се повећава кредитни рејтинг пројекта. Тиме се охрабрују приватни 

партнери за учешће у ЈПП пројектима. Осим тога МФИ нуде читав спектар 

структурираних алата за ублажавање пројектних ризика. Државне гаранције и подршка 

МФИ значајно доприносе склапању финансијске конструкције, али и поскупљују ЈПП 

пројекте. Јавно предузеће у улози субфинансијера ЈПП пројекта мора да поклони 

знатно већу пажњу избору приватног партнера, тако што студиозно испитуje његове 

референце и оперативни капацитет, како би се обезбедила одрживост ЈПП пројекта.  

Учешће јавних финансија у финансирању инфраструктурних пројеката у Кини 

никада није ни довођено у питање. Тврди се да државне субвенције ЈПП пројектима 

подстичу приватне партнере на социјалну одговорност и очекивања да ће им такво 

понашање донети додатне индиректне користи. (Wang&Liu, 2015:1317-24; 

Moore,Boardman&Vining, 2017:210-18; Wu et al., 2018:1089-1101). Резултати 

истраживања рађених у Кини показују да овај „несубјективни алтруизам“ 

представља win-win ситуацију између приватних партнера и крајњих корисника. 

(Ge&Hu, 2012). Половином 2019 године у Кини је било 8.414 пројеката са 

владином субвенцијом, или 93,1% свих ЈПП пројеката (Wang, Yinglin et al, 2020:1). 

У тзв. Juncker-овом плану (2014) Европска унија се залаже се за стратегију 

комбинованог јавног и приватног финансирања инфраструктурних пројеката, а ЈПП 

концепт чини окосницу европске политике раста. Модел „мешовитог финансирања“ 

усвојила је чак и Велика Британија.20 То је довело до диверсификације ЈПП, па се више 

сигурно не може говорити о јединственом глобалном моделу, па чак ни о националном 

моделу ЈПП (Hodge&Greve, 2018:8). У ЈПП пракси развили су се разни начини 

коришћења приватних финансија и трансфера ризика, различити  од пројекта до 

                                                           
20 Hodge и Greve тврде да  су се „јавне финансије увек сматрале саставним делом уговора о ЈПП“ и у 

земљама са развијеним ЈПП, као што су Канада, Аустралија, па и Велика Британија. (Hodge&Greve, 

2018, стр. 8.). 
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пројекта (Siemiatycki, 2014). Hodge закључује да „у научном смислу не постоји ЈПП 

модел,..већ много начина на које се пројекти финансирају.“ (Hodge&Greve, 2018:8). 

3. Капацитет задуживања пројекта 

 Претходно питање финансирања пројекта јесте утврђивање обима потребних 

финансијских средстава и обезбеђивање сигурних извора финансирања. Инвеститор 

може да буде јавни сектор у традиционалном моделу или пројектно друштво у ЈПП 

моделу. Без обзира да ли се ради о корпоративном и пројектном финансирању, 

инвеститор је тај који затвара финансијску конструкцију пројекта тако што 

преиспитује сопствене могућности и интересе и утврђује обим задуживања пројекта.  

Ниво задуживања пројекта зависи од процене о обиму и ефектима улагања. 

Инвеститор претходно мора да сагледа следеће величине (Juričić, 2011:116-121):  

- Укупан обим потребних финансијских средстава, који се утврђује на основу 

пројектног задатка и предрачуна трошкова пројекта. Инвеститор је тада у 

прилици да сагледа  могућности и исплативост финансирања пројекта 

споственим средствима. У случају да инвеститор не располаже са сопственим 

средствима биће принуђен да се задужује; 

- Могућност пројекта да оствареним новчаним токовима, односно приходима у 

дугом временском периоду трајања пројекта покрива оперативне трошкове, 

камату за кредитора и очекивану накнаду за инвеститора;  

- Висину интерне стопе поврата на уложени сопствени капитал (ROE), с 

обзиром да је она показатељ који изражава интерес инвеститора. Уколико је 

стопа поврата мања од могућих профитних стопа у другим областима улагања, 

инвеститор ће се одлучити да пројекат претежно или у целини финансира из 

екстерних извора; 

- Извођење рачунице која доказује да већи степен екстерних средстава у укупној 

структури финансирања доводи до веће стопе добити на уложени сопствени 

капитал; 

- Могућност задужења инвеститора (пројектног друштва) на финансијском 

тржиштву, с обзиром на трошкове финансирања (висину каматне стопе), рок и 

динамику враћања кредита, пословни бонитет инвеститора, као и потребне 

инструменте обезбеђења. Уколико је каматна стопа нижа од стопе поврата, 

инвеститор има интерес да у целини финансира пројекат из екстерних извора. 

- Степен и врста колатерала, односно потребни инструменти које инвеститор 

мора понудити финансијеру ради обезбеђења финансирања. Пројектно друштво 

може поднети већи ниво задужења уколико инвеститор обезбеди адекватан 

колатерал (гаранцију, имовину и сл.); 

- Висина стимулација које код ЈПП пројеката нуди јавни сектор. Држава, односно 

локална самоуправа, може да делимично директно финансира и/или обезебеди 

разне бенефиције за улагаче у јавне пројекте (пореске олакшице, припрема и 

експропријација грађевинског земљишта, дозволе за градњу и за коришћење 

јавног објекта и сл). Већи обим бенефиција од стране јавног сектора смањује 

оперативне трошкове пројекта и омогућава већу зараду приватног партнера. 

 Финансијско моделирање капацитета задуживања ЈПП пројекта, за разлику од 

класичног кредитног аранжмана, не ослања се на историјат и бонитет пословања 

инвеститора, већ на бонитет пројекта, односно на финансијске перформансе пројекта, 

пре свега на процену могућих новчаних токова пројекта у току његовог трајања. За 

израчунавање оптималног капацитета задужености пројекта најважнији је пословни 

капацитет пројекта, односно способност пројекта да сопственим приходима покрије 
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сопствене оперативне трошкове, дуговања према екстерним изворима финансирања и 

очекивану зараду инвеститора. У овим проценама израчунавање нето садашње 

вредности будићих готовинских токова пројекта (NPV–Net Present Value) и оперативна 

зарада пројекта (EBITDA) заузимају централно место. 

 Имајући горње изложено у виду, а пре свега обим потребног финансирања и 

процењене новчане токове пројекта, даје се уобичајни финансијски модел за 

израчунавање нивоа могућег задужења пројекта, односно капацитета задуживања 

пројекта (Juričić, 2011:117): 

Dmax = 
𝑁𝑃𝑉

𝛼
 

где је Dmax-максимални износ задужења, NPV-садашња вредност новчаних токова у 

току трајања пројекта, а α-коефицијент покрића дуга (DSCR-Debt Servis Cover Ratio). 

Садашња вредност новчаних токова пројекта (NPV) добија се дисконтовањем 

процењених износа будућих новчаних токова. Коефицијент покрића дуга се изражава 

као однос оперативне зараде пројекта у посматраном периоду према висини укупне 

кредитне обавезе (Juričić, 2011:118):  

α =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑘+
𝐺

1−𝑝

 

где је EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depresiation and Amortization) зарада пре 

одбитка пореза, камата и амортизације, k-камата, G-главница, a p-корективни фактор 

пореза.  

 EBITDA је разлика између пројектних прихода и текућих трошкова у фази 

експлоатације, која у себи садржи обрачунату амортизацију (DА), уговорене камате (I) 

и порез на добит (T). EBITDA је оперативни профит пројекта, односно остатак прихода 

након измирења обавеза према добављачима. Плаћање текућих трошкова пројекта 

представља приоритет у измиривању пројектних обавеза. Из EBITDA се потом 

измирују порези, па ануитети. Отуда корективни фактор (р) у израчунавању EBITDA. 

У трећем кругу по редоследу из EBITDA се измирују дивиденде.  

Уколико је α<1 пројектно друштво није способно да враћа каредит. Што је 

коефицијент покрића дуга већи пројектно друштво има већи капацитет да из текућих 

прихода пројекта измирује доспеле ануитете (главницу и камату) на име отплате 

ангажованих екстерних средстава у финансирање пројекта. 

 Коефицијент покрића дуга показује колико је пута оперативна зарада ЈПП 

пројекта (EBITDA), увећана за амортизацију, порез и камату већа од укупних 

кредитних обавеза (главница+камата). Укупне кредитне обавезе се узимају из 

предрачуна пројекта и из понуда/уговора са финансијерима. Што је коефицијент 

покрића већи, пројекат је способнији да враћа кредитне обавезе. Што је коефицијент 

покрића мањи, капацитет задуживања пројекта је мањи. Истовремено ризик 

финансирања пројекта је мањи, с обзиром да се повећава израчуната вероватноћа за 

поврат дуга. Повећава се поверење финансијера у пројекат и они су спремнији да 

пласирају средства под повољнијим условима. Коефицијент покрића дуга је 

таргетирана категорија. Ако су околности у пословању пројекта  повољне, односно 

мање турбулентне, повериоци ће пројектовати мањи коефицијент, што повећава 

капацитет задуживања пројекта. (Јuričić, 2011:117-118). 
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 Што је већа садашња нето вредност будућих новчаних токова пројекта (NPV), то 

је већи капацитет задуживања пројекта. С обзиром да је NPV процењена вредност, 

веома је важно да се садашња вредност будућих новчаних токова израчунава по реално 

утврђеним дисконтним стопама. Уколико се узима нереална дисконтна стопа, процена 

будућих новчаних токова неће бити у складу са задужењем пројекта, што знатно 

повећава финансијски ризик пројекта. (Van Horne, 1997:321). 

 Рок отплате кредита, као и динамика посебно су битни код буџетирања ЈПП 

пројеката, с обзиром да ови пројекти трају 20 и више година. Да би ЈПП пројекат имао 

већу стопу профитабилности (приноса на капитал) инвеститор је заинтересован за 

максимизирање учешћа екстерних у укупним изворима финансирања пројекта. Зато 

пројектно друштво уговара са финансијером дуге рокове отплате, који могу да трају 

колико и сам пројекат. Истовремено динамика отплате мора да буде усклађена са 

новчаним приливима пројекта у фази експлоатације. За пројекат је погодно да уговори 

дугорочну кредитну линију са почеком. Дужина почека је оптимална ако се поклапа са 

периодом градње јавног објекта, односно до момента пристизања првих финансијских 

прилива. Међутим, уговарање дужег рока отплате значи и веће трошкове по основу 

камате, што смањује интерну рентабилност пројекта.  

Израчунавање капацитета задуживања захтева и трагање за оптималним 

односом између рокова и камата. Ово је посебно комплексно код ЈПП пројеката, где је 

пројектним финансирањем већ одређено високо учешће екстерног финансирања у 

структури извора финансирања. Задуживање у ЈПП пројектима претпоставља  фиксну, 

континуелну и дугорочну обавезу готовинских одлива. Отуда реална процена прихода, 

односно наплаћених готовинских прилива битно утиче на солвентност и ликвидност 

пројекта. Потреба за дугорочном финансијском равнотежом пројекта јесте главни 

управљачки задатак код ЈПП пројеката. Менаџмент пројектног друштва овај задатак 

решава поделом пројектних ризика на више учесника. У принципу пројектно друштво 

преноси ризике на оне учеснике пројекта, који ће, за фиксну накнаду, најбоље да 

управљају варијабилношћу појединих финансијских категорија.(Јuričić, 2011:120). 

 Израчунавање капацитета задуживања пројекта раде аутономно и инвеститор и 

потенцијални финансијери. То може да код њих изазове асиметричне оцене о 

перформансама пројекта. Да би се то у највећој могућој мери избегло, обе стране 

морају ангажовати тимове независних експерата. Тако се може доћи до поузданих 

података о најважнијим параметрима пројекта, као што су величина и ризици везани за 

оперативну добит пројекта (EBITDA), дисконтна и каматна стопа, рок и динамика 

отплате кредита, висина и карактер колатерала, услови рефинансирања итд. Коначно 

утврђивање капацитета и рокова задуживања резултат је преговора између инвеститора 

и финансијера приликом склапања уговора о финансирању пројекта (финансијске 

конструкције). (Juričić, 2011:121). По правилу инвеститор закључује уговоре са више 

извора финансирања, што зависи од величине и карактера ЈПП пројекта. 

 EBITDA се оперативно ствара у фази експлоатације, а њено пројектовање, као 

финалног резултата пројекта и извора задовољавања основних финансијских интереса 

главних актера, је у припремној фази пројекта. EBITDA као главни пројектни таргет 

мора да буде добро планирана, имплементирана и контролисана, да би била реално 

остварена. Новчани токови улагања у фази изградње или реконструкције јавног објекта 

многоструко утичу на оперативни финансијски резултат пројекта у фази екплоатације. 
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4. Сложеност финансијске структуре ЈПП  

Финансијска структура ЈПП је веома компликована због великог броја актера 

ЈПП пројекта, испреплетености њихових уговорних обавеза, сложених извора и 

структуре финансирања, примене  техника пројектног финансирања, сложеног 

управљања ЈПП финансијама у условима високе дисперзије ризика, као и различитих 

утицаја који долазе из окружења, посебно са финансијског тржишта.  

У ЈПП пракси приватни партнер је веома сложен ентитет. На страни 

приватног партнера није само пројектна компанија, већ и инвеститор (спонзор), 

кредитор (банка), извођачи и подизвођачи изградње и услуга одржавања, добављачи и 

још бар осигуравајуће друштво. Ентитет под називом „приватни партнер“, међутим у 

реалности често садржи и два и више инвеститора и финансијера. Уколико инвеститор 

није и извођач радова, онда „приватна страна“ има и једног или више подизвођача, 

рачунајући и компаније које се баве одржавањем. Оваква сложеност ентитета 

„приватни партнер“ јесте специфичност ЈПП концепта, која свакако смањује 

атрактивност овог модела финансирања јавних пројеката. Основна замерка ЈПП 

концепту у теорији и у пракси јесте управо његова компликованост. Сложену 

комерцијалну конструкцију ЈПП пројекта отежава сложена финансијска конструкција 

и технике пројектног финансирања. Дуго трајање ЈПП пројеката удаљује хоризонт 

реалности процене ризика и по правилу одвраћа потенцијалне партнере од пројекта. И 

вишефазност ЈПП пројекта у његовом деценијском трајању отежава и усложњава 

процену и поделу ризика и одговорности међу партнерима. 

Искуство у имплементацији ЈПП пројеката показује да су најчешће две групе 

инвеститора: грађевински и финансијски. Обе групе обично наступају конзорцијално, 

али њихова различита интересовања често одређују њихово стратешко понашање, што 

може да изазове промене у структури конзорцијума. Грађевински инвеститори имају 

примат у фази изградње пројектне инфраструктуре, док се носећа улога у обезбеђењу 

извора финансирања у периоду експлоатације више преноси на финансијске 

инвеститоре. Грађевински инвеститори су заступљенији у фази узлета ЈПП тржишта, 

али њихово картелисање обавезно смањује конкуренцију и квалитет јавне услуге и 

повећава трошкове пројекта. С друге стране,   финансијски инвеститори су по правилу 

опрезнији и конзервативнији, посебно након светске финансијске кризе и споразума 

Базел III. Финансијски инвеститори пре него што се одлуче да инвестирају темељније 

врше анализу ризика и заштите од ризика и по правилу захтевају значајне колатерале 

од пројектног друштва за одобравање кредита. Што је национално финансијско 

тржиште више развијено и либерализовано финансијски инвеститори су активнији, а 

трошкови обезбеђења финансирања нижи. У пракси су се као добро решење показали 

ЈПП пројекти са  минималном гаранцијом прихода од стране јавног партнера (државе). 

Овај ЈПП модел има значајно мање трансакционе трошкове и снажно повезивује 

техничко-финансијске актере ЈПП пројекта. Финансијски инвеститори треба да играју 

водећу улогу у развоју ЈПП. (Lee&Kim,2019:223-5).  

 Већи број учесника у ЈПП пројекту повећава степен ентропије пројекта и 

може довести до конфузије у подели одговорности,  повећања трошкова пројекта и до 

различитих појединачних очекивања актера, што поскупљује пројекат и отежава 

економику експлоатационе фазе пројекта. Ова фаза у животном веку пројекта је 

најдужа и представља главни извор финансирања отплате дугова и дивиденди 

партнера, што је превасходни интерес „приватне стране“. У експлоатационој фази 

долазе до изражаја излазне перформансе ЈПП пројекта, када он треба да пружи 

корисницима очекивани квалитет за уложени новац (Value for Мoney), што је 
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превасходни интерес јавног партнера. Већи број учесника, поготово на „приватној 

страни“, може ове две групе интереса да доведе у конфликт и да резултира скупом 

јавном услугом која је испод постављеног стандарда квалитета.  

У одлуци о избору модела финансирања веома је важно да менаџмент јавног 

сектора (јавне управе и јавног предузећа) разуме сложеност финансијске структуре 

ЈПП, поделу пројектних ризика и технике пројектног финансирања.  Јавни сектор 

поставља тендерске услове за прикупљање понуда од приватних партнера за ЈПП и 

мора да буде способан да оцени валидност сваке понуде посебно са становишта 

одрживости модела финансирања и обезбеђености извора финансирања. Врста 

предложених извора финансирања од стране приватног партнера могу да се тичу и 

обавеза јавног партнера у погледу суфинасирања, гарантовања и подношења разних 

трошкова насталих због неадекватне алокације пројектних ризика. (Васиљев, 2015:164). 

ЈПП литература упозорава да недовољан ниво стручности ЈПП особља, поготовo на 

локалном нивоу, битно умањује капацитет јавног сектора за улогу новог јавног 

менаџмента. (Janssen et al.,  2016:33-52). 

Многи аутори указују да чињеница да је изградња јавне инфраструктуре 

заснована на финансирању и да финансирање прожима све пословне активности 

доводи до нових трендова на финансијском тржишту (Cooper, 2015). Финансијске 

институције јачају у ЈПП области и почињу да утичу на одабир инфраструктурних 

приоритета и на повећање трошкова пројекта. (Asenova & Beck, 2010:1-13; Demirag et 

al, 2012:1317-39; Shaoul et al, 2012:213-29; Stafford et al, 2010:473-93). С обзиром да се 

ради о најважнијем сегменту ЈПП, начин финансирања ЈПП пројеката (Hare, 2013:95-

112; Yescombe, 2013:227-46) и приходи од експлоатације пројекта (Hellowell & Vecchi, 

2013:57-77) постају преокупација развоја ЈПП концепта. Истраживања управљања 

ЈПП финансијама су доста широка, полазе од систематизације најбоље праксе 

финансирања и финансијског пословања ЈПП пројеката,  и обухватају обим 

финансирања ЈПП пројекта, финансијско моделирање, методологије испитивања 

финансијске оправданости пројеката, проучавање финансијског пословања пројекта у 

периоду експлоатације, методе  утврђивања цена коштања и цена јавне услуге и тд.). 

Предност се даје пројектном финансирању у односу на традиционално банкарско 

кредитирање, јер омогућава инволвираност финансијера у успех ЈПП пројекта. 

(Magalhães et al, 2020:25-27). 

Након усвајања Споразума Bazel III дошло је до постављања строжијих 

стандарда у погледу структуре капитала и опште ликвидности банкарског сектора, па 

су банке постале много опрезније у финансирању ЈПП. То додатно компликује 

финансирање ЈПП пројеката, јер се структура финансирања пројекта мора прилагодити 

другачијим карактеристикама и новим видовима извора финансирања.  

У новијој литератури све више се покрећу и друга питања од значаја за 

финансирање ЈПП пројеката, као што су утицај комерцијалних уговора на 

ублажавање пројектних ризика, доступност инструмената за смањење ризика, веза 

између неуспеха банкарских кредита и профитабилности, репутација приватних 

партнера, пре свега инвеститора и спонзора који обезбеђују средства за пројектно 

финансирање, поузданост и ликвидност тржишта капитала. (Rao, 2019:78-79).  
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VII  УЛОГА РИЗИКА У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА 

1. Економска суштина поделе ризика у ЈПП концепту  

Увођење ЈПП модела у финансирање инфраструктурних пројеката треба да 

испуни захтеве за већом исплативошћу и смањењем трошкова финансирања у односу 

на традиционални модел, које би се постигло преносом одговорности  и ризика на 

приватни сектор. Неизвесност тока и исхода догађаја у реализацији ЈПП пројеката 

може да спречи или умањи  обим и ефикасност пружања јавне услуге или да доведе у 

питање финансијску одрживост пројекта. У тим ситуацијама неко мора да поднесе 

увећање трошкова или губитак прихода, па је лоцирање финансијских последица 

ризика једно од најважнијих питања поставке ЈПП пројекта. (Yescombe, 2010:242; 

Poznanić, Benković&Jednak, 2011:116). 

Подела одговорности, ризика и користи између партнера основна је вредносна 

карактеристика ЈПП концепта. Подела ризика прати поделу одговорности. Подела 

користи резултат је поделе одговорности и ризика. Подела ризика проистиче из поделе 

одговорности. Главна разлика ЈПП модела у односу на традиционални је у подели 

пројектних ризика. Расподела ризика се може вршити по квалитативном и 

квантитативном принципу. Квалитативни принцип захтева подударност атрибута 

ризика и способности да се њиме управља. Квантитативни принцип оптимизира 

расподелу ризика међу актерима са становишта успеха целине ЈПП пројекта.  

 Подела ризика је главни инструмент којим се оптимизира управљање ризицима 

и смањују трошкови ЈПП пројекта. Иако је подела ризика у ЈПП моделу заоденута 

уговорима и гаранцијама у правну форму и прати сложену организациону структуру 

пројекта, њена суштина је иманентно економске природе. Подела ризика директно 

утиче на вредност за новац (VfM), јер полази од принципа да се ризици преносе онима 

који су најспособнији да с њима управљају уз најнижи трошак. (Yescombe, 2010:243). 

Управо ова чињеница драстично упућује на важност преноса већине ризика са јавног 

на приватни сектор као суштинског концепта ЈПП. Кроз реализацију ЈПП пројеката 

јавни сектор заузима другачији приступ у односу на управљање ризицима, што се у 

теорији препознаје као нови јавни менаџмент.  

Постоји обимна литература која се бави анализом критеријима поделе 

пројектних ризика.21 Различити аутори анализирају критеријуме  поделе пројектних 

ризика у циљу повећања VfM. Аутори су јединствени у ставу да подела ризика треба 

да се врши према могућностима ЈПП актера да најбоље с њима управљају. Друкчије 

речено, ризике преузима онај актер који има највећи капацитет да процени, управља и 

сноси ризике (Wang, Yinglin et al, 2020:2; Juričić, 2011:126). Дисперзија пројектних 

ризика на више актера на страни приватног партнера резултира бољим перформансама 

пројекта (рокови, трошкови, приходи, квалитет јавне услуге), односно већом 

вредношћу за новац (VfM). Приватни партнер, преузимајући на себе већину пројектних  

ризика, остварује бољу алокацију пројектних ризика тако што их даље екстернализује 

на оне учеснике пројекта који имају највећи капацитет да управљају преузетим 

ризицима, односно да их пренесе онима који су „најспособнији да их контролишу уз 

најнижи трошак“(Yescombe, 2010:18,243).   

                                                           
21 Wang, Yinglin et al, 2020:2; Nasirzadeh et al, 2014:442-51; Al-Azemi et al , 2014:415-33; Pellegrino et al, 

2011:1197-201; Jin&Zhang, 2011:591-603; Takashima et al., 2010:78-83; Fisher et al., 2010:260-82; Alonso-

Conde,Brown&Rojo-Suarez, 2007:335-49 
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Структурираним трансфером ризика на оне учеснике пројекта који ризицима 

могу најбоље управљати, приватни партнер као инвеститор врши оптимизацију 

пројектних ризика, како би смањио број, фреквенцију и интензитет нежељених 

догађаја и смањио трошкове укупних ризика, а тиме и укупне пројектне трошкове. Ова 

способност оптимизирања алокације ризика јесте главна иновативна особина коју у 

ЈПП уноси приватни партнер и  представља основну квалитативну разлику између 

пројеката у искључивој организацији јавног сектора и ЈПП пројеката. У том смислу, 

ЈПП није модел изнуђен само лимитом задуживања јавног сектора, већ је пре свега 

економски ефикасан модел пословања.  

У савременој ЈПП литератури подела ризика се посматра у светлу 

идентификације и анализе кључних фактора ризика ЈПП пројеката. После 

економске кризе 2008. године прављена су разна емпиријска истраживања  у циљу да 

се идентификују и оцене  бројни ендогени и егзогени фактори ризика који су довели до 

неуспеха великог броја ЈПП пројеката у свету. Једна група аутора посматра факторе 

дугорочне одрживости ЈПП пројеката (Wang,Yan et al, 2020:3). Други примећују већи 

значај фактора ризика из окружења у односу на ендогене факторе пословања 

(Ameyaw&Chan, 2015:5102-16). Трећа група аутора у први план истиче политичке и 

макроекономске ризике (Xu et al, 2010:942;  Lee, M. et al, 2019:63-65) и позива државу 

да оптимизира механизам расподеле ризика у ЈПП пројектима (Hyun et al, 2019:138; 

Willems & van Dooren, 2016:199-220).  

У новијој ЈПП литератури аутори сматрају да поделу одговорности у ЈПП 

моделу генерално треба уредити тако да јавни сектор преузме политичке, 

институционалне и регулаторне ризике, док комерцијални ризици и ризици везани за 

финансирање  припадају приватном партнеру који може с њима најбоље да управља. У 

том смислу, држава се позива да оптимизира механизам расподеле ризика и добити, 

односно донесе сет мера за ублажавање ризика код дугорочних инвестиционих 

пројеката, којим би се постигла равнотежа између јавне природе инфраструктуре и 

комерцијалне природе пројекта у погледу исплативости и одрживости. При томе, 

упозоравају да држава треба да направи меру за ову равнотежу, како њени подстицаји 

не би били сигнал приватном капиталу да је спремна да покрије губитке у случају 

неуспеха ЈПП пројекта (Hyun et al, 2008; Hyun et al, 2019:138). 

Са променом гледања на факторе ризика ЈПП пројеката, мењају се и методе 

анализе ризика и  управљања ризицима. Израђују се детаљне анализе структуре ЈПП 

уговора, прецизне шеме поделе ризика и мера деловања на поједине критичне факторе 

ризика (Xu et al, 2015:403-411).  Сагледавање економске природе ЈПП концепта постаје 

од веће важности него раније. Главне особине ризика код ЈПП пројеката су „време, 

трошак и оперативне перформансе“ (Doloi, 2012:316-37). При томе се  упозорава да се 

„троугласта природа јавно-приватних веза“ (јавни партнер–приватни инвеститор–

финансијер) често испољава и кроз „асиметричне тврдње јавних актера и друштвених 

активиста“, које могу да буду „критична ограничења“ за актере на приватној страни. 

(Kivleniece&Quelin, 2012:272-299; Wang,Yan et al, 2020:5). Закључци анализе ризика 

посебно су важни за реализацију ЈПП пројеката у земљама у транзицији.  

2. Ризици који утичу на пројектно финансирање 

ЈПП пројекти садрже техничку и комерцијалну и финансијску компоненту, које 

су у пројекту сједињене. С обзиром да је ЈПП пројекат заснован на моделу пројектног 

финансирања, он је и стратешки и оперативно рањив управо на својој финансијској 

страни, која у коначном подмирује рачуне и техничких и комерцијалних одлука. Зато 
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се код пројеката са пројектним финансирањем све активности своде на ризике, као 

мерљив и упоредив заједнички именилац. Сви пројектни ризици као скуп догађаја који 

могу да изазову веће трошкове или мање приходе од процењених, имају своју новчану 

величину, коју неко мора да плати. У том смислу, сваки пројектни ризик представља и 

финансијски ризик. Структурирање ЈПП пројеката заснива се на утврђивању расподеле 

реалних трошкова ризика на поједине учеснике (Yescombe, 2010:253-257).   

Истраживачи се слажу да су ЈПП пројекти у дугом периоду трајања подложни 

многобројним факторима ризика (Wang,Yan et al, 2020:2). Поступак идентификације 

ризика је посебно значајан, јер уговорне стране могу предузимати одговарајуће мере 

само према ризицима који су већ идентификовани. (Hwang et al, 2013:424-33). Веома је 

широка номенклатура ризика које дају различити истраживачи. (Wang, X., 2017:10). 

Истраживачи ЈПП се разликују око броја критичних фактора ризика, процене њиховог 

утицаја на успех пројекта и њихових међусобних односа. (Wang,Yan et al, 2020:4). 

Идентификација ризика је све више везана за поједине фазе животног циклуса ЈПП 

пројекта, па се тако анализирају групе ризика пре улагања, у фази изградње, у фази 

рада, у фази преноса имовине (Carbonara et al, 2014:1223-32). Многи аутори истичу 

особину финансијског ризика, ризика више силе и политичког ризика  да постоје 

перманантно у читавом животном циклусу пројекта (Magalhães et al, 2020:22,26; 

Fabozzi&Nahlik, 2012; Poznanić,Benković&Jednak, 2011:124). Иначе, већина ризика има 

особину да се не појављује само у једној фази ЈПП пројекта, без обзира о каквом се 

пројекту ради (Wang, X., 2017:10).  

Yescombe наглашава важност израде матрице ризика коју треба да користе све 

стране у циљу идентификације и процене ризика. У својим Principles of Project Finance 

(2002) он ризике пројектног финансирања разврстава у три групе: комерцијалне, 

политичке и финансијске. У комерцијалне ризике убраја све факторе везане за 

поставку и текуће пословање пројекта (процене сврсисходности пројекта, животна 

средина, приходи, трошкови, набавка, технологија, одржавање, виша сила, завршетак 

пројекта). Политички ризици су у три групе фактора везаних за инвестиције, 

регулативу и друштвене појаве. Финансијске ризике посматра као ризике окружења, 

односно промене макроекономских фактора (кретања цена робе, новца и капитала) 

(Poznanić,Benković&Jednak, 2011:118-129). У каснијем раду, Public Private Partnerships: 

Principles of Policy and Finance (2007) Yescombe своју класификацију пројектних ризика 

веже за пројектни гантограм, односно за сваку фазу пројекта и тако изводи пет 

основних ризика ЈПП пројекта: (1) политички ризици, (2) ризици локације, (3) ризици 

изградње, (4) ризици завршетка и (5) ризици у фази рада (управљања) (Yescombe, 

2010:242). Слично томе и Juričić (2011), пратећи логику пројектних фаза, изводи једну 

разуђену класификацију пет група ризика које може да има ЈПП пројекат. То су: (1) 

ризици изградње, који обухватају ризик пројектовања, ризик трошкова изградње и 

ризик завршетка изградње; (2) ризици одржавања и замене, који обухватају: 

технолошки ризик, ризик набавке и оперативни ризик; (3) ризици прихода, који 

обухватају: ризик тражње и ризик цена; (4) финансијски ризици, који обухватају: ризик 

финансирања пројекта, ризик каматне стопе и валутни ризик; (5) остали пројектни 

ризици: политички и еколошки ризик, ризик учесника и више силе (Juričić, 2011:143).  

Према врстама ризици се најчешће сврставају у „политичке, финансијске, 

оперативне, правне, уговорне, грађевинске, техничке, еколошке, геолошке, 

безбедносне итд.“(Wang, X., 2017:9; Liu J. et al, 2014:473-81; Thieriot& Dominguez, 2015, 

Zou et al, 2008:123-42, Mouraviev, 2012:37-41). Занимљива је и подела ризика коју дају 

Wang и сарадници  (Wang, S. et al., 2000:242-50), тако  да ЈПП пројекту постоје: 

„политички ризик (ризик одобравања, ризик поузданости локалне самоуправе, ризик од 
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пореских промена, ризик више силе, ризик од неуспеха плаћања од стране владе), 

грађевински ризик (ризик стицања земљишта, ризик времена и квалитета, ризик 

прекорачења трошкова, ризик од увоза материјала, ризик од оштећења животне 

средине), оперативни ризик (ризик државе или приватне компаније, ризик од више 

силе, ризик од штете у животној средини, ризик од рада, ризик од прекорачења 

оперативних трошкова), финансијски ризик (ризик инфлације, ризик каматних стопа, 

ризик промене девизног курса) и правни ризик (ризик власништва, безбедносни 

ризик).“ (Wang, X., 2017:12).  

За оцену ризика код железничких пројеката прилагодљива је она класификација 

ризика која прати ризике у области инфраструктуре. Такву једну матрицу девет 

основних ризика код инфраструктурних пројеката предлажу Grimsey и Lewis (2002:107-

18): (1) технички ризик, (2) ризик изградње, (3) оперативни ризик, (4) ризик прихода, 

(5) финансијски ризик, (6) ризик више силе, (7) политички ризик, (8) еколошки ризик и 

(9) ризик неуспеха  пројекта, који може настати као последица претходних врста 

ризика. (Grimsey & Lewis, 2002, према Nikolić, Jednak, Benković, Poznanić, 2011). Ову 

класификацију ризика је преузела и С. Г. Средојевић у својој студији о ЈПП, јединој до 

сада објављеној на српском језику. (Sredojević, 2010:38). 

Поред класичне номенклатуре, различити аутори често наглашавају значај 

појединих ризика, као што су ризици студије изводљивости и ризици преноса (ризик 

ниске резидуалне вредности, ризик неуспеха преноса) (Li&Zou, 2012:34-48), ризик 

почетка,  ризик перформанси, ризик конкуренције и ризик јавног надметања 

(Marques&Berg, 2011:925-32), затим ризик од неплаћања догађаја, ризик пре улагања, 

ризик пресељења, ризик одобравања пројеката, ризик куповине земљишта, ризик 

одлагања финансијског затварања, саобраћајни ризик (Singh&Kalidindi, 2006:605-13), 

до оних који финaсијским ризицима (ризик промене каматних стопа, ризик инфлације, 

ризик девизног курса, ризик дуга)посвећују највећу пажњу (Pellegrino et al, 2013:199-

213). Поред ових квалификација, аутори наводе политичке и регулаторне ризике, 

социјалне  ризике, ризике избора пројекта и приватног партнера, ризике односа, 

финансијске ризике, оперативне ризике, ризике тржишта/прихода и ризике добављача 

(Ameyaw&Chan, 2013:152-82). Једна друга анализа укључује ризике повезане са 

владиним одлучивањем, државним кредитом, правним и политичким питањима, 

противљењем јавности, изменама уговора, техничким аспектима, плаћањем и 

приходима (Song et al, 2013:953-62; Wang,Yan et al, 2020:4).  

Неки аутори  врше поделу ризика по врсти трошка (Akintoye et al, 1998:9-21,  

Grimsey&Lewis, 2002:107-18). С обзиром да ризици носе са собом знатне трошкове, то 

је неопходно сагледавање финансијске димензије ризика. Сваки актер ЈПП пројекта 

мора да идентификује и изврши квантификацију ризика. На основу тога носилац 

ризика врши потребна резервисања сопствених средстава и предвиђа друге изворе за 

покриће евентуалних неочекиваних трошкова пројекта. Доста се пажње поклања и 

местима ризика, односно носиоцима критичних фактора успеха ЈПП пројеката 

(Wang,Yan et al, 2020:2).  По томе могуће је идентификовати четири главна носиоца 

успеха: набавка, финансије,  актери  и оперативно управљање (Tang et al, 2013:164-71).   

Са становишта могућности утицаја ЈПП актера, најједноставнија је подела 

ризика на системске и несистемске ризике (Birgham, 1995:168). Несистемски ризици су 

везани за сâм пројекат и партнери на њих могу утицати, смањити их или дисперзовати. 

То су ризици изградње, финансирања, организације пројекта, ризици одржавања и сл. 

За искусног приватног партнера ови ризици су најбоље предвидљиви, с обзиром да он 

има актуелне информације о тржишту инпута, квалитету и ценама потребних 
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материјала и опреме, као и о роковима градње. Системски ризици су они који не зависе 

или мало зависе од активности партнера и они су обавезно егзогене природе. То су 

обично разни политички ризици, монетарни ризици, ризици више силе и сл. У јавно-

приватном партнерству несистемске ризике преузима на себе углавном приватна 

страна, а јавни сектор преузима системске ризике. Ова подела ризика је у принципу 

најприближнија способности партнера да управљају појединим ризицима. 

Значајна група истраживача настоји да идентификује бројност ризика, па су 

тако једни идентификовали 42 кључна фактора ризика (Hwang, 2013:424-33), други 29 

(Shao et al, 2017:379-89), а трећи 18 (Tang&Shen, 2013:513-21), зависно од врсте и 

сложености ЈПП пројекта или ради лакше анализе. Истражујући литературу о ЈПП 

ризицима Wang (2017) је успео да идентификује 22 ризика из различите литературе, 

закључујући да број могућих ризика зависи од сваког конкретног ЈПП пројекта (Wang, 

X., 2017:22). Недавно је развијен нови практични приступ процени ризика који се 

заснива на идентификацији великог броја различитих ризика у току животног века ЈПП 

пројекта, добијеног не само на бази процене финансијско-техничких фактора, већ и 

путем Delphy методе. Истраживачи фактора ризика код ЈПП пројеката полазе од 

идентификације циљева пројекта и кључних показатеља успеха (KPI) (Yuan et al, 

2009:253-70). Оријентишу се на прецизније декомпоновање ризика, узимајући у обзир 

најчешће факторе одлуке за ЈПП пројекте (Salman et al., 2007:50-63). Тврди се да 

декомпоновани fuzzy модел процене ризика може да унапреди управљање различитим 

врстама ЈПП пројеката (Xu et al, 2010:929).  

Новија ЈПП литература све више истражује кључне факторе ризика у 

имплементацији  пројеката (Lee, М. et al, 2019:53). У опсежном емпиријском 

истраживању фактора успеха и фактора отпора за развој ЈПП у земљама у развоју које 

је извршио Economist Intelligence Unit (EIU, Infrascope survey, 2015) наведен је широк 

спектар препрека у имплементацији ЈПП пројеката. Две су групе најважније: слаби 

регулаторни оквири и лоше структурирани капацитети (ресурси) за извођење пројеката 

и код јавног и код приватног сектора. И други аутори наводе недостатке и слабости у 

примени јавних процедура, дугачке преговарачке поступке, високе уговорене цене 

јавних услуга, кашњење пројекта због политичких промена и непрепознатљивих јавних 

циљева и лоше постављена и спроведена евалуација критеријума за избор пројеката 
(Albalate et al.,2015; Ismail&Harris, 2014:5-10). Уско грло су и нетранспарентни, 

неселективни, дуги поступци конкурисања за ЈПП пројекте и избор нереферентних 

приватних партнера (Lee, М. et al, 2019:53-55; Riedl et al, 2013:24-36). Закључује се да 

су приватна улагања посебно високо осетљива на корупцију, квалитет законских 

прописа и владавину права, што је посебно изражено у земљама у развоју и земљама у 

транзицији (Moszoro et al., 2014:15; Lee, M.  et al, 2019:53-55).  

3. Финансијски ризици који прате ЈПП 

Финансијски ризици чини скуп ризика везаних за изворе финансирања пројекта, 

за камату на екстерна средства финансирања (дуг), за општи раст цена (инфлацију), за 

различитост валуте задуживања од валуте стицања прихода и сл. Постоји разлика 

између ризика финансирања и финансијског ризика. Финансијски ризик је шири појам, 

који поред ризика финанисирања обухвата и ризике који су везани за оперативне 

трошкове, ризике који долазе из финансијског окружења (ризици промене камата, цена 

и девизног курса) као и за извршавање постуговорних обавеза (ризик активирања 

гаранције за добро обављен посао  и сл). (Juričić, 2011:127,135). Сваки пројектни ризик 

имају свој новчани израз, па представља и финансијски ризик (Yescombe, 2010:254).  У 

условима високог учешћа екстерних извора финансирања, као што је случај са ЈПП 
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пројектима, постоји висок трошак камата, па и висок ризик од промене каматних 

стопа. Каматни ризик расте са повећањем учешћа екстерних извора у финансирању 

пројекта и са променама на финансијском тржишту (Yescombe, 2010:171-186). Неки од 

аутора финансијским ризицима посвећују највећу пажњу (Wang, X., 2017:11; Pellegrino 

et al, 2013:199-213), други финансијски ризик виде као ризик од одлагања 

финансијског затварања и ризик од неплаћања догађаја(Magalhães et al, 2020:14; 

Singh&Kalidindi, 2006:605-13), док трећи сугеришу да се приликом израде 

финансијског плана пројекта бирају оне опције „које минимизирају ризик“ (Poznanić, 

Benković&Jednak, 2011:116) 

Финансијски ризик је истовремено конкретан ризик који је директна последица 

пословног левериџа пројекта. Веће учешће фиксних трошкова у укупним трошковима 

пројектног друштва значи и већи пословни ризик пројекта. Пословни ризик се описује 

као ризик тражње. У условима смањене тражње долази до пада прихода пројектног 

друштва а тиме и до повећања финансијског ризика пројекта. Што је већи ризик од 

пада прихода, већи је и ризик пада добити, а тиме и већи ризик финансирања 

приоритетног дуга и дивиденди. Исто тако, повећање учешћа екстерних извора 

финансирања у односу на сопствене повећава стопу добити пројекта, али и 

финансијски ризик. У том смислу финансијски левериџ увећава ефекте пословног 

левериџа, јер истовремено доводи и до раста стопе добити и до повећања ризика за 

остваривање добити. Ови односи дефинишу везу финансијског и пословног ризика. 

(Juričić, 2011:135-140).   

У условима пројектног финансирања, за кога је иманентан висок ниво учешћа 

екстерних извора финансирања, постоји висок ниво финансијског ризика. Пројектно 

финансирање по свом карактеру делује на снижавање финансијског ризика. Пројектно 

финансирање дозвољава алокацију ризика по принципу најбољег управљања ризицима 

и засновано је на сложеној структури финансијских и комерцијалних уговора. Ова 

структура на нивоу једног ЈПП пројекта замењује општа правила која делују у 

развијеним финансијским тржиштима. Пројектно финансирање је зато квалитетно 

решење у условима неразвијеног финансијског тржишта и погодан инструмент 

финансирања ЈПП пројеката у земљама у развоју (Rao, 2019:82). Ово су теоријски 

аргументи у корист имплементације техника пројектног финансирања у ЈПП моделу.  

Ризик финансирања се јавља као ризик финансирања изградње 

инфраструктурног објекта и као ризик финансирања дуга.  Ризик финансирања 

изградње и ризик финансирања дуга су основни ризици ЈПП пројекта. Ови ризици су 

везани за сасвим супротне новчане токове. Ризик финансирања изградње везан је за 

токове новчаних прилива, а ризик финансирања дуга прати новчане одливе пројектног 

друштва везане за повраћај кредита. Новчани приливи и новчани одливи пројекта 

остварују се по сасвим различитим условима и законитостима. Увезани јединственим 

уговором о финансирању пројекта ови токови чине суштину модела пројектног 

финансирања,  где су улагања у изградњу гарантована једино оперативним приходима 

ЈПП пројекта. Зато је ризик финансирања најважији и најспецифичнији ризик у 

пројектима јавно-приватног партнерства. (Magalhães et al, 2020:22,26). 

Финансијски ризик (уз ризик више силе и политички ризик) траје практично 

читав животни век пројекта и описује вероватноћу остваривања новчаних токова 

пројекта, односно од прилива и одлива новчаних средстава. (Magalhães et al, 

2020:22,26; Wang, 2017:1-40; Thieriot& Dominguez, 2015; Liu, J. et al, 2014:473-81; 

Fabozzi&Nahlik, 2012; Mouraviev, 2012:37-41). Иако се ризик финансирања оперативно 

односи на фазу изградње, када иду улагања из претежно екстерних извора 



133 
 

финансирања, овај ризик траје све док се не врати последњи ануитет пројектног дуга. 

Зато реални новчани токови пројекта описују овај ризик и представљају главну 

гаранцију у моделу пројектног финансирања. За сигурност остваривања реалних 

новчаних токова пројекта најзаинтересованији је финансијер, јер је он претежни 

носилац финансирања пројекта. Финансијер контролише рад пројектног друштва тако 

што дневно прати токове трошења новца у фази изградње. Финансијер је 

заинтересован не само за ниже трошкове и рокове градње, већ и за вредност објекта, 

као једине активе која може да послужи као колатерал за пласирана финансијска 

средства. Финансијер пажљиво прати и основне параметре пословања пројектног 

друштва у фази експлоатације. За финансијера је важан и податак о стању укупне 

активе пројекта, која је реална гаранција за његова уложена средства. Инвеститор, као 

оснивач и власник пројектног друштва и суштински носилац пројекта, једнако је 

заинтересован за пословни успех пројекта. Финансијски израз његовог интереса јесте 

профит пројектног друштва, односно стопа добити на уложени капитал.  

По закључивању ЈПП уговора, када пројекат почне да се одвија, главни 

проблеми су везани за финансијске факторе (Magalhães et al, 2020:18). Изражени 

финансијски ризици у ЈПП пракси доводе до прекорачења трошкова и пробијања 

рокова и до неуспеха ЈПП пројекта. Финансијски ризици су последица пре свега лошег  

планирања и нереалних пројекција резултата,  често мотивисаних интересима 

приватног партнера да победи у конкуренцији за добијање пројекта (Flyvbjerg, 

2013:760-74). У том смислу ЈПП литература  указује на већи значај фаза припреме 

пројекта и финансирања изградње јавног објекта  од фазе експлоатације (Magalhães et 

al, 2020:18).  Многи сматрају да се припремна фаза најважнија за успех ЈПП пројекта 

(Reijniers,1994:137-42; Jin&Zhang, 2011:591-603; Flyvbjerg, 2013:760-74; Osei-Kyei & 

Chan, 2015:1335-46). Показује се да су ризици финансирања током дугог периода 

експлоатације мањи уколико је припремна фаза ЈПП пројекта урађена темељно, 

посебно у планирању буџета,  обима, квалитета и рокова, расподеле одговорности и 

ризика и прецизном дефинисању уговорних обавеза. (Magalhães et al, 2020:18). ЈПП 

актери морају пре свега да изврше темељне финансијске и економске процене 

потенцијала и одрживости ЈПП пројекта (Jamali, 2004:414-30). Потребни су  

компетентна економска студија изводљивости и здрава финансијска конструкција ЈПП 

пројекта, са прецизном поделом ризика (Lee,М. et al, 2019:52; Zhang,X., 2005:3-14).  

Узроци неуспеха ЈПП пројеката су и у несагледаним  узрочно-последичним 

везама финансијског ризика са осталим кључним факторима успеха. Емпиријска 

истраживања ризика дошла су до закључка о високом степену корелације између 

финансијског ризика и осталих фактора ризика, односно о високим ризику ЈПП 

пројеката у области инфраструктуре. (Wang Yan et al,2020:26). Матрица односа фактора 

ризика инфраструктурног ЈПП пројекта показује да су ризици трошкова, завршетка 

изградње, финансирања, уговора, промене накнаде и прихода врло осетљиви. Обим, 

динамика и дугорочност ЈПП пројеката утиче да питање  њихове финансијске 

одрживости буде прворазредно. Уочава се потреба да се финансијска одрживост ЈПП 

пројеката концептуално сагледа кроз процену финансијског ризика и његових 

корелација са другим пројектним ризицима и да се изграде структурирани системи 

фактора ризика који утичу на одрживост ЈПП пројеката. Праћење финансијских 

перформанси и перформанси сарадње међу актерима ЈПП пројекта су два 

комплементарна концепта управљања ЈПП пројектима. Финансијска анализа фокусира 

време и буџет пројекта  као мере резултата. Ипак, у само комбинацији са добрим 

управљањем добри резултати доносе успех ЈПП пројекта (Warsen et al, 2018:1167).  
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Носиоци извора финансирања и примењене технике пројектног финансирања 

значајни су фактори финансијског ризика (Timbang & Rao, 2019:110). 

Општеприхваћени ЈПП принцип да су носиоци ризика они који најбоље могу да 

управљају ризицима у пракси значајно умањује ризик финансирања ЈПП пројекта 

(Wang, Yan еt al,  2020:1-26). У конзорцијалном  финансирању пројеката водећа  банка,  

која је носилац финансијске конструкције, снижава ризик финансирања тако што 

претходно врши контролу (screening) потенцијалног зајмопримца и проучава његове 

референце, а затим продаје цео или део кредита на тржишту капитала. (Boot & Thakor, 

2000:679-713). Водећа банка (Lead Arranger) тако привлачи друге банке да заједнички 

сносе ризике финансирања ЈПП пројеката, с обзиром да уложена срeдства немају 

обезбеђење повраћаја. (Gatti et al., 2013:1-40). Исто и обвезнице, као преносив 

финансијски инструмент тржишта капитала, додатно доприносе смањењу ризика 

финансирања. Технике пројектног финансирања подразумевају да је финансијер, често 

као члан инвеститорског конзорцијума, непосредно укључен у пројекат, што омогућава  

бољу динамику финансирања, већи надзор исплата, могућност брзог реструктурирања 

кредита уколико пројекат западне у финансијске тешкоће и сл. Финансијер у почетку 

преузима висок ризик финансирања изградње пројекта, док се у фази експлоатације 

ризици финансирања смањују. (Esty&Megginson, 2003:37-60; Timbang & Rao, 2019:110). 

На основу претходног може се закључити да је управљање финансијским 

ризиком у суштини ЈПП концепта, с обзиром да је главна карактеристика ЈПП модела 

пренос одговорности и ризика финансирања пројекта са јавног на приватни сектор. 

4. Управљање ризицима и утицај њиховог трансфера на новчане токове 

пројекта 

Актуелна ЈПП литература је концентрисана на управљачку димензију ЈПП 

пројеката, што подразумева анализу критичних фактора успеха, управљање ризицима и 

управљање односима заинтересованих страна. Најважнија подручја утицаја на успех 

ЈПП пројекта су „вредност за новац, утврђивање и расподела ризика, пренос 

финансијског ризика, контрактурализација ризика и управљање ризиком у фази након 

изградње“ (Tallaki et al, 2019; Wang,Yan et al, 2020:5).  

Минимизирање ризика и оптимизирање поделе одговорности за ризике 

представља циљ управљања ризицима које се заснива на сложеном процесу 

идентификације, анализе,  процене, рангирања и алокације ризика са више аспеката. На 

тему о управљању ризицима у ЈПП данас постоји доста „консолидована литература“, 

која је усмерена пре свега на области процене ризика и алокације ризика са мерама за 

ублажавање (Magalhães et al, 2020:12; Jasiukevičius, 2018; Hwang et al., 2013:424-33; 

Jin&Zhang, 2011:591-603; Ke et al., 2010a:482-92). Према дефиницији Marquette 

Univesity (2017) „управљање ризиком је врста плана игре, у којем се ризици у оквиру 

пројекта могу открити, анализирати, проценити, модерирати и надгледати како би се 

предузеле радње за управљање и руковање њима.“ (Wang, X., 2017:9).  

За све учеснике ЈПП пројекта од посебног је значаја добра процена опасности од 

појављивања непредвиђених догађаја (risk events). На основу процене прави се 

синопсис мера које треба предузети да би се ризици избегли, смањили или лакше 

поднели. Сваки учесник ради процену ризика, придајући посебан значај ризицима који 

су за њега приоритетни. Оптимизација различитих политика ризика сусреће се у 

пројектном друштву кроз прецизно дефинисане обавезе у међусобним уговорима. 

(Milosavljević&Benković, 2010:35-42).  
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У последње време посебна пажња се поклања тражењу одрживих решења за 

управљање пројектима, не само кроз смањење трошкова и подизање квалитета јавне 

услуге, већ скраћивањем трајања пројекта, подизањем нивоа техничких решења у 

градњи и одражавању инфраструктурних објеката, систематским радом са 

добављачима на логистици и иновацијама, смањењем утицаја пројеката на кориснике и 

окружење (Wang,Yan et al, 2020:3-4; Agarchand&Laishram, 2017; Anastasopoulos, 

2010:323-333). Посебно су драгоцена искуства великих инфраструктурних ЈПП  

пројеката, где су увек изражени проблеми са роковима и буџетом  због праксе 

потцењивања трошкова и прецењивања прихода, као и узимања ниских дисконтних 

стопа у рачунима финансијске и економске  исплативости пројеката. Из стечених 

искустава постало је јасно да идентификација, процена, расподела и контрола 

пројектних ризика представљају кључни фактор успеха ЈПП пројеката. На 

истраживању ових феномена настао је дискурс „на време и у буџету“ као основни 

управљачки таргет (Hodge&Greve, 2018:4; Broadbent&Laughlin, 2003:340).  

Главне технике за отклањање или ублажавање ризика које се предлажу 

(према Magalhães et al, 2020:21) су дефинисање „добро структурираног процеса“ 

избора приватног партнера, са обавезном ревизијом (Kumaraswamy&Zhang, 2001:195-

205; Flyvbjerg, 2013:760-74),  прецизна и ЈПП уговором утврђена систематизација и 

алокација пројектних одговорности по носиоцима (Ke et al., 2010:343-51), анализе 

случаја, испитивање преференција менаџера, укључивање додатних факторских 

анализа ризика (Clifton& Duffield, 2006:573-86; Zhang, H., 2007:694-701) и др. Предлажу 

се и екстерне експертизе студија оправданости и планова ЈПП пројекта (Flyvbjerg, 

2013:760-74), континуирана евалуација пројекта и шира од класичне оцене „буџет, 

време, обим“ (Toor & Ogunlana, 2010:228-36), стално праћење нивоа профитабилности 

пројекта и могућности приватног партнера за повраћај уложених средстава 

(Reijniers,1994:137-42; Kumaraswamy&Zhang, 2001:195-205), регулаторни алати којим 

би се смањили ризици политичког и економског окружења (Zhang,X., 2005:3-14).  

У новијој литератури ЈПП се не посматра само као организациони облик, већ и 

као управљачка мрежа. У управљачким мрежама развијају се инструменти за 

управљање интеракцијама партнера и за управљање факторима ризика из окружења. 

То укључује мере за олакшавање интеракција, истраживање нових идеја и примену 

техника сценарија, заједничко истраживање и утврђивање параметара успеха пројекта. 

(Warsen et al, 2018:1169; Klijn&Koppenjan, 2016:455-62). Аутори све више указују да у 

условима сложене пословне околине и пословног окружења ЈПП пројекта боље 

управљање односима између приватног и јавног партнера повећава способност 

предвиђања и суочавања са ризицима (Warsen et al, 2018:1179; Smyth & Edkins, 2007). У 

дугом периоду трајања ЈПП пројекта циљеви учесника се могу временом мењати као 

резултат њиховог међусобног упознавања, приближавањa ставова и преференција. Због 

ове особине  учинак ЈПП ваља мерити не само као резултат, већ и као процес.  Поред 

тога, истиче се да је веома важно успостављање заједничке визије између партнера, у 

којој јавни партнер треба да препозна интерес приватног партнера за сигуран повраћај 

уложених средстава, а приватни партнер да уважи забринутост јавног сектора за 

транспарентност и за његову одговорност према јавности. (Lee, M. et al, 2019:51). 

Минимизирање ЈПП ризика може бити успешно остварено и кроз прецизно 

уговарање делокруга активности свих учесника ЈПП пројекта, укључујући и 

адекватне технике финансирања и плаћања тих активности. У различитим стратегијама 

управљања са несигурностима ЈПП пројеката захтева се израда шема  уговарања 

заснованих на учинку.  Ова стратегија управљања ЈПП пројектима може да постигне 

већу склоност појединих актера ка јединственом циљу ЈПП пројекта, односно 



136 
 

комплементарност у њиховом реаговању. (Barlow et al, 2013:146-54; Dewulf&Garvin, 

2020:383-97, Essig, 2016:5-11). Отуда важно место припада теорији уговарања, 

истраживању уговорног дизајна, техникама преговарања и поновном уговарању. 

Холистичка повезаност уговорних партнера у сложеном ЈПП пројекту захтева од њих 

„флексибилност, компетитивност и конкуренцију“ као кључне факторе успеха ЈПП 

пројекта (Wang,Yan et al, 2020:5; Xiong et al, 2019:1279-1304).   

У савременој литератури се заговара да се управљање ризицима ЈПП пројекта 

комбинује са новим алатима који се користе у управљању ризиком знања 

(Knowledge Risk Management), посебно коришћењем SECI модела (Socialization, 

Externalization, Combination, Internalization) и BIM (Building Information Modeling) базе 

података о пројекту (Wang, X. 2017:8; Richtner et al, 2014:1268-90). Аутори се залажу за 

повећање стручног потенцијала јавне управе и јавних предузећа, опсежна 

истраживања ризика у ЈПП пројектима, прикупљање реалационе грађе о ризицима и 

коришћење студија случаја. Указују на потребу проучавања односа међу факторима 

ризика и утицаја мреже односа фактора ризика на акцидентне догађаје током 

имплементације ЈПП пројеката. Предлаже се и истраживање матрице односа ризика за 

поједине области примене ЈПП, као што је транспорт (Wang,Yan et al, 2020:12). 

Управљање ризицима (risk management) полази од многобројности пројектних 

ризика и чињенице да се различити ризици могу појављивати са различитим степеном 

вероватноће у току дугог временског периода трајања ЈПП пројеката. Приватни 

партнер у циљу оптимизације управљања ризицима оперативно саставља врло 

разуђене инвентаре разних ризика и подризика, како би утврдио степен корелације 

међу њима и сачинио матрицу управљања ризицима. У том смислу управљање 

ризицима представља процес.  

Процес управљања ризицима подразумева класичан поступак у пет корака: 

идентификација, процена, рангирање, контрола и праћење ризика. Овај процес траје 

читав животни циклус ЈПП пројекта (Kloosterman, 2016, према Wang, X., 2017:9). 

Процес управљања ризицима има четири корака (Juričić, 2011:145-154): 

идентификација ризика, квантификација ризика (вредновање, процена), подела ризика 

(алокација, трансфер) и мере осигурања од ризика.  

4.1. Идентификација ризика 

 Свака пројектна активност има свој ризик. Пројекат као холистички збир тих 

активности има свој, пројектни ризик, као пондерисану суму ризика свих пројектних 

активности. Поред тога, на пројекат утиче и пословно окружење које носи разноврсне 

и различите ризике, па је пројектни ризик пондерисана сума свих ендогених и 

егзогених ризика везаних за конкретан пројекат. За сваки конкретан пројекат ради се 

посебна анализа ризика, унутар које се врши препознавање ризика и њихов опис и 

израђује спецификација свих пројектних ризика и њихово груписање. Ова листа ризика 

зове се матрица ризика. Један пример матрице ризика дат је у Табели 4.  

ЈПП пројекат полази од усвојеног техничког пројекта изградње јавне 

инфраструктуре и детаљно сачињеног гантограма свих пројектних активности и 

обима финансијских трошкова потребних да се те активности успешно изврше. У 

пракси процес управљања ризицима почиње тако што јавни сектор сачињава каталог 

свих појединачних пројектних активности и трошкова везаних за те активности (PSC).  

Сачињавање каталога пројектних активности јесте први припремни корак на основу 

кога јавни сектор доноси одлуку да ли ће јавни објекат градити традиционалним путем, 

кроз тенедер о јавној набавци услуге изградње или ће расписати тендер за ЈПП. 
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У ЈПП пракси идентификацију ризика партнери раде засебно. Јавни сектор 

ангажује спољног експерта за ризике, који поставља матрицу ризика у оквиру израде 

тендерске документације. 

 

Табела 4. Матрица ризика 
Р.бр. Врста ризика Опис ризика Носилац ризика 

1 Ризик локације Локација нема приступ или није извршена 

експропријација 

Јавни партнер 

2 Ризик расположивости Изграђени објекат не задовољава по капацитету и 

садржају 

Приватни партнер 

3 Ризик пројектовања Грешке пројектанта, непоуздани историјски 

подаци, измене у техничким условима 

Приватни партнер 

4 Ризик финансирања изградње Кашњење у плаћању привремених ситуација, раст 

девизног курса и камата 

Приватни партнер 

5 Ризик завршетка изградње   Кашњење  подизвођача Приватни партнер 

6 Ризик инфлације Висок општи раст цена Приватни партнер 

7 Политички ризик Промена власти, промена политичке стратегије, 

излазак јавног партнера из ЈПП уговора 

Јавни и приватни 

8 Еколошки ризик Загађење воде, ваздуха, бука и сл. Јавни и приватни 

9 Ризик тражње Прецењен број и платежна способност корисника Јавни и приватни 

10 Ризик више силе Елементарне непогоде, рат, штрајк итд.  Јавни и приватни 

Извор: прилагођено на основу Grimsey D., Lewis, K., (2004), Public-private partnerships–the world wide  

revolution in Infrastructure Provision and Projekct Finance, Edvard Elgar Publishing Ltd, UK, p.180-182. 

У поступку израде матрице ризика полази се од гантограма пројекта, односно од 

идентификованих активности и тока пројекта. Користе се разне методе прикупљања 

информација о ризицима, од искуствених, преко експертских до интервјуа и 

brainstorminga (Akintoye,2008). Јавни сектор обично консултује и потенцијалне 

приватне партнере. Јавни сектор кроз матрицу ризика унапред испоставља своје 

виђење које ризике у потпуности трансферише на приватног партнера, које дели са 

приватним партенером, а које задржава за себе. Матрица ризика коју сачињава јавни 

сектор представља основу за преговарање са приватним партнерима. Матрица ризика 

има карактер и контролног документа у управљању ризицима, јер када се искористе  

све потенцијалне стратегије за ублажавања ризика коначан излаз је увек преглед и 

праћење ризика. (Kloosterman, 2016; Wang, X., 2017:12).  

На теоријском плану истраживачи предузимају детаљне и исцрпне анализе у 

којима идентификују и систематизују факторе ризика, и, применом различитих техника 

квантитативне анализе, утврђују њихов значај и корелацију, све са циљем да се 

направи што функционалнија матрица управљања ризицима у ЈПП пројектима 

(Wang,Yan et al, 2020:7).  Посебна пажња поклања се идентификовању узрока и 

чинилаца који доводе до успеха или неуспеха ЈПП пројеката. (Cui et al, 2018:773-94). 

4.2. Kвантификација  ризика  

 Ризик је вероватноћа да ће се десити неки непланирани догађај са штетним 

последицама. Поред идентификовања ризика и утврђивања њихових носилаца, 

потребно је проценити њихову вероватноћу, квантификовати висину и утврдити 

релативни значај. Ово вредновање ризика изражава се као финансијски износ 

евентуалне штете која може да настане појавом нежељеног догађаја. За израду 

стратегије управљања ризицима потребно је утврдити њихов релативни значај 

(пондер), ради међусобног поређења, ради њиховог утицаја на појаву и интензитет 

других ризичних догађаја и ради утврђивања висине укупног пројектног ризика. 



138 
 

 Квантификација ризика зависи од више фактора (Yescombe, 2010:245-47): (а) 

вероватноћа ризичног догађаја; (б) интензитет ризичног догађаја, тј.финансијски износ 

штете од ризичног догађаја; (в) учесталост, или фреквенција ризичног догађаја; (г) 

утицај ризичног догађаја на настанак других ризика, укључујући и значај за успех 

целине пројекта. Из овог произилази да се сваки идентификовани ризик може описати 

као зависна променљива, чија финансијска величина (R(n)) зависи од финансијске 

вредности одређене активности пројекта (V(n)) и вероватноће ризичног догађаја (P(n)), 

односно (према Carter et al, 1994):  

R(n) →[V(n), P(n)] 

График 11. Дистрибуција вредности ризика 

 
              Извор: симулација по угледу на Juričić Damir, Osnove javno-privatnog partnerstva i projektnog   financiranja, 2011:148. 

У Графику 11. приказана је дистрибуција вредности ризика по вероватноћи. 

Већина вредности могућих ризика је испод 15% (вредности 1, 2, 3, 6 и 7), док се 

вредности 4 и 5 заједно носе више од половине вероватноће. Такође, види да постоји 

мала вероватноћа (5%) да вредност ризика буде 1 и 7, да постоји 10% вероватноће да 

вредност ризика буде 2 и 6, а да ризични догађај 5 носи скоро трећину свих ризика 

(30%). Постоји 100% вероватноћа да ће ризични догађај имати вредности између 1 и 7. 

Утицај на настанак других ризика се посебно квантификује код тих других 

ризика, односно код израчунавања значаја појединог ризичног догађаја за успех целине 

пројекта. Међутим, једна озбиљнија анализа ризика морала би да обухвати и ове 

утицаје не само као факторе ризика, већ као саме ризичне догађаје. У том случају 

израчунавање нумеричке вредности ризика могло би се представити следећом 

релацијом (према Juričić, 2011:148): 

R(n) →[V(n), P(n), f (n), ∑(n+k)], 

где је f(n) фреквенција ризичног догађаја, а ∑(n+k) скуп утицаја (∑) које неки ризични 

догађај може извршити на појаву повезаних ризичних догађаја (n+k). 

 Квантификација је сложен експертски посао процене финансијске висине 

ризика и вероватноће да ће до њих доћи. На основу квантификације ризика, партнери 

доносе одлуку о покретању пројекта и учествовању у пројекту. Квантификација ризика 

може да определи јавни сектор у погледу избора начина финансирања јавног пројекта, 

а приватни сектор може да одбије од учешћа у високоризичном пројекту. 

 Финансијски квантификовани ризици могу значајно да определе вредност 

пројекта, односно цену сваке фазе пројекта. Они су значајна ставка у израчунавању 

предрачунске вредности пројекта, коју јавни сектор користи у изради тендера за ЈПП 

пројекат. Приватни сектор прави своју понуду за учешће на тендеру укључујући и 

процену финансијске висине пројектних ризика. 
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 Финансијска сума пондерисаних пројектних ризика може значајно да утиче на 

новчане токове пројекта. С обзиром да ЈПП користи технике пројектног финансирања, 

од квантификације ризика зависиће висина финансијског левериџа, односно учешће 

екстерних извора у финансирања пројекта. То је зато што новчани токови ЈПП пројекта 

представљају основну гаранцију уложених средстава финансирања. Финансијер 

пројекта аутономно саставља своју матрицу ризика, на основу које процењује да ли ће 

и под којим условима да финансира пројекат. Ризик се материјализује као финансијски 

трошак,па остварени ризични догађај повећава трошкове и умањује резултат пројекта. 

 Вредности ризика се описују путем математичко-статистичких алата 

квантитативне анализе: средњих вредности (аритметичке средине и модуса) и мера 

дисперзије (стандардна девијација и коефицијент варијације). Аритметичка средина 

(S(n)) даје податке о фреквенцији вероватноће математичког низа ризичних догађаја 

(према Juričić, 2011:149): 

S(n) =  Ʃ[V(n)*P(n)].  

 У случају који је дат у Графику 11. средња вредност ризика је просек низа 

пондерисаних вредности догађаја, где је пондер фреквенција или вероватноћа неког 

догађаја, P(n). Вредности догађаја, чији се ризик у примеру мери су 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 

вероватноће да догађај, као зависно променљива величина, заузме те вредности су 

исказане у процентима и дате у скали од 0-30%, као дисконтинуелне величине. 

Аритметичка средина ризика се израчунава као сума производа низа: 

(1*5+2*10+3*15+4*25+5*30+6*10+7*5)/100=4,15. Дакле, пондерисана артиметичка 

средина скупа вредности ризичног догађаја у датом примеру износи 4,15. Модус (М) је 

највиша вредност неког скупа и он одређује догађај с највишом фреквецијом 

вероватноће неког ризичног догађаја. У овом примеру модус је 5, јер вредност 5 има 

највишу вероватноћу (30%). 

 Стандардном девијацијом мери се степен дисперзије скупа вредности ризика 

догађаја у односу на пондерисану аритметичку средину скупа. Стандардна девијација 

(σ) је просечно одступање вредности ризика од аритметичке средине низа вредности 

(према Juričić, 2011:149): 

σ = √Ʃ[𝑉(𝑛) – 𝑆(𝑛)2 ∗ 𝑃(𝑛)], при чему важи да је  Ʃ[V(n) – S(n)] = 0.  

 Из горње формуле се види да је стандардна девијација већа што је веће 

просечно одступање вредности ризичног догађаја од његове средње вредности. А када 

је дисперзија вероватноће ризичног догађаја већа, онда је већа и вероватноћа догађаја 

који је удаљенији од очекиване средње вредности. Ризик се може описати као особину 

зависно променљиве величине када постоји вероватноћа да ће се она догодити 

удаљеније од очекиване средње вредности. Догађај је мање ризичан ако су вероватноће 

његове појаве сконцентрисане близу његове очекиване средње вредности. 

 Коефицијент варијације (КV) је релативна мера дисперзије, односно количник 

стандардне девијације и пондерисане аритметичке средине (Juričić, 2011:149): 

КV = 
σ 

𝑆(𝑛) 
 

 Коефицијент варијације даје информације о степену ризика неке активности у 

односу на другу. На основу њега могу се поредити степени ризика различитих 

варијанти улагања и финансијских одлука. Ризичнија биће она мера која има већу 

стандардну девијацију, односно виши коефицијент варијације. Дакле, виши 



140 
 

коефицијент варијације значи и виши степен ризика. Ако је коефицијент варијације 

већи од 1 (КV>1), ризик је виши по јединици очекивања. 

 Резултати квантификације ризика путем приказаних статистичко-математичких 

модела исказују се коначно у матрици ризика. Очигледно је да матрицу ризика мора да 

прави сваки потенцијални учесник пројекта за себе, а пре свега јавни партнер, док на 

приватној страни матрицу ризика израђују инвеститор, финансијер и пројектно 

друштво. Ове четири индивидуалне матрице ризика бивају усаглашаване међу 

партнерима приликом закључивања ЈПП уговора и различитих подуговора.  

 Истраживања која врше идентификацију и  расподелу ризика, као и предлагање 

стратегија за ублажавање ризика има довољно, али је „све мање истраживача радило на 

рангирању и процени ризика“ (Wang, X.,2017:29). Аутори истражују различите 

апликације ЈПП пројекта, па отуда постоје евидентне разлике међу њима у вези 

класификације и процене важности појединих ризика, као и у погледу препорука за 

расподелу и ублажавање већине ризика (Wang, X.,2017; Wang,Yan et al, 2020).  

Убацивање одреднице одрживости ЈПП пројекта полази од дефиниције 

одрживог развоја као „развоја који решава потребе садашњих генерација без 

угрожавања могућности будућих генерација да реше своје потребе.“ (Brundtland 

Commission, 1987). У том смислу уочава се потреба да се одрживост ЈПП пројеката 

концептуално сагледа кроз процену ризика и да се изграде структурирани системи 

фактора ризика који утичу на одрживост ЈПП пројеката. Wang наводи (Wang,Yan. et 

al, 2020:3-4) да су Bai и сарадници (Bai et al, 2017:1890) су унели концепт одрживости 

у процену ризика и конструисали систем од 5 кључних фактора ризика и 72 осталих 

фактора којим се може извести оцена о одрживости ЈПП пројеката у области 

транспорта. Одрживост ЈПП пројеката у области транспорта више зависи од 

различитих социјалних и еколошких узрока него од чисто економских фактора (Yuan et 

al, 2012:252-64). По овим ауторима финансијска одрживост ЈПП пројеката пре је 

резултат напора јавног сектора (државе) да одржи стабилним факторе окружења и 

испуни сопствене преузете финансијске обавезе (накнаде, нпр.), него што зависи од 

квалитета управљања пројектним друштвом (Wang,Yan et al, 2020:4). Ипак, подела 

одговорности између јавног и приватног партнера остаје кључна за одрживост ЈПП 

пројекта на дуги рок (Shen et al, 2016:289). Извршавање преузетих пројектних обавеза 

повећава репутацијске користи и приватних и јавних партнера (Wright, 2016:195-210).  

Савремена истраживања ризика, која се заснивају на емпиријским студијама 

конкретних успешних и неуспешних ЈПП пројеката, придају далеко већи значај 

факторима из окружења у односу на ендогене факторе пословања (Ameyaw&Chan, 

2015:5102-16; Aziz&Shen, 2016:538-48; Osei-Kyei & Chan, 2015:1335-46). Аутори рангирају 

факторе ризика тако што у први план стављају лош дизајн уговора, цене јавних услуга 

и непоуздане критеријуме њихове промене, политичко мешање, недостатак ЈПП 

искуства, јавне отпоре ЈПП концепту, па тек онда прекорачење буџета и времена 

изградње, неплаћање рачуна, ризик финансирања, лоша процена тражње и трошкова и 

сукоб између партнера. Фактори ризика из окружења се деривирају, како би се боље 

сагледала њихова суштина и сачинила што прецизнија матрица управљања ризицима. 

Фактори из окружења делују на приватног партнера најчешће као виша сила, могу 

изазвати велике губитке у пословању,  па  захтевају „деликатно управљање“ и добро 

дефинисане уговорне односе са јавним партнером (Wang,Yan et al, 2020:4). 

Друга истраживања показују да су критичнији фактори ризика који су  директно 

условљени чињењем или нечињењем јавног сектора, него фактори на које приватни 

партнер има непосредан утицај, као што су ризици економске одрживости и 
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оперативни ризици. То је повезано, пре свега,  са неефикасном применом постојеће 

ЈПП регулативе и слабо развијеним контролним системима ЈПП пројеката. 

Истраживања показују да су „ризици владине интервенције“ и „ризици владине 

зрелости“ (корупције) главни изазови за успех. Управо ови фактори највише 

условљавају да инфраструктурни пројекти у области транспорта буду декларисани као 

пројекти „средњег до високог ризика“. Долази се до закључка да је у ЈПП моделу 

конзорцијум окупљен око приватног партнера најзаинтересованији за објективну 

процену ризика, јер је оптимална подела ризика повезана са њиховом „јединственом 

одговорношћу“ за испоруку квалитетних ЈПП пројеката (Xu et al, 2010:929).  

Макроекономски фактори врше снажан утицај на параметре успеха сваког 

ЈПП пројекта. Наводи се пример великог ЈПП пројекта изградње железничке пруге на 

Тајланду, који је ушао у велике финансијске проблеме због сувише оптимистичких 

пројекција тражње и неуочавања значаја промена у девизном курсу. Пројекат изградње 

градске железничке пруге у Куала Лумпуру  је пропао због превиђене високе 

инфлaције у време азијске финансијске кризе, што је онемогућило приватне 

инвеститоре да сервисирају узете финансијске зајмове. (Аllport et al., 2008).  

У ЈПП литератури развијају се нове методе процене ризика (према Wang,Yan et 

al, 2020:5), као што су:  метод нето-садашње-вредности-у–ризику (the net-present-

value-at-risk method),  који омогућује бољу процену ризика и сигурније финансирање 

ЈПП пројеката (Ye&Tiong, 2000:227-33); аналитички хијерархијски поступак (AHP– 

Analytical Hierarchy Process ), којим се мере и рангирају индикатори ризика, утврђује 

њихов релативни значај путем приоритетизације критеријума и подкритеријума 

важности у односу на остваривање постављених циљева ЈПП пројекта (Li&Zou, 

2012:34-48; Hastak&Shaked, 2000:59-69); сценарио метод, путем кога се пројектује 

сценарио критичних догађаја према проценама пројектних менаџера и експерата 

различитог профила, користећи тзв. Делfи метод (Delphi method) и стабло fuzzy грешака 

( fuzzy-fault tree) (Thomas et al, 2006:407-24);  тродимензиоанлни модел, који укључује 

три аспекта: вероватноћу појаве ризика, релативни значај ризика (AHP метод) и грешке 

у процени ризика (fuzzy метод)(Wu et al, 2018:1089-1101);  модел управљања накнадним 

ризицима, који разматра могућност грешака или субоптималних резулатата у 

идентификацији, лоцирању, процени и подели ризика и реализацији мера управљања 

ризицима, која предвиђа поновно преговарање и редизајнирање ЈПП уговора и ризике 

везане за то.(Xiong et al, 2017:76-89);  концепт анализе друштвених мрежа (СНА 

метод), који је уско повезан  са уговорним аспектима ризика  и односима између 

кључних фактора ризика у ЈПП концепту. (Li et al, 2016:482-94; Mohammadfam et al, 

2015:30-34; Yang&Zou, 2014:208-22). У изради модела за процену ЈПП ризика  у новије 

време користи се структурирано моделирање, засновано на алатима квантитативне и 

квалитативне анализе као што су вишеструка регресија (Jang, 2010 у Wang,Yan et al, 

2020:6), fuzzy  кибернетски модел анализе процеса (Valipour et al, 2016:409-26),  модел 

дводимензионалне језичке информације (Wu et al, 2018:1089-1101), анкете различитих 

профила ЈПП менаџера,  fuzzy анализе мрежних процеса у ЈПП пројектима (Li&Wang, 

2019:168-83) и др. Студије оправданости ЈПП пројеката све више се ослањају на 

процену и економско моделирање пројектних ризика са становишта пројектних 

прихода. (Abdel Aziz, 2006:18-32).   

Недавно је развијен  нови приступ процене ризика ЈПП пројеката као 

„свеобухватан, објективан, поуздан, погодан и практичан модел“, заснован на fuzzy 

синтетичкој методологији процене нивоа ризика. (Wang, S. et al, 2000:242-50, Chen et 

al, 2020:4, Jin&Doloi, 2008:707-21). Метода fuzzy ентропије уведена је ради процене 

значаја одлуке код свих актера ЈПП пројекта приликом избора циљева и критичних 
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показатеља успеха. Квалитет новог приступа истраживању ризика ЈПП пројеката јесте 

могућност његове примене на различите врсте ЈПП пројеката. Нови fuzzy метод 

процене ризика могу да користе влада, јавно предузеће и конзорцијум приватних 

партнера, у циљу да се постигне правовремено сигнализирање и предузимање 

корективних мера за редизајнирање пројекта (Xu et al, 2010:943). 

Аутори указују и на потребу даље динстинкције у мерењу и процени ризика и 

залажу се за усмеравање истраживања ризика на различите фазе животног века 

дугорочних пројекта (Xu et al, 2010:929). У свом пионирском раду на анализи мрежног 

односа фактора ризика у инфраструктурном  ЈПП пројекту Wang Yan и сарадници 

(2020) су доказали да активирање једног ризика може са великом извесношћу да 

доведе до појаве других ризика, односно до ланчане реакције. Стандардна девијација 

густине мреже (Network Density) указује на јаку корелацију између фактора ризика у 

ЈПП пројекту, из чега руководиоци пројектног друштва могу извући закључак о 

потреби „динамичког управљања процесима у пројекту“. Висок степен 

„неконтролисаности мреже фактора ризика“ указује да постоји ризик од ланчане 

реакције у мрежи фактора ризика. Индикатор осетљивости фактора ризика (Small-

World Indicator) показује да је кохезија између фактора ризика висока, што значи да је 

утицај једног фактора ризика на други велик а укупан ризик инфраструктурних 

пројекта висок. Четврти индикатор ризика је степен агрегације ризика (Degree 

Centrality). Емпиријско истраживање путем ове методологије показало је да највиши 

утицај на друге факторе има ризик од несавршеног правног и регулационог система и 

ризик измене закона, а затим следе државни кредит, корупција, владине грешке у 

доношењу одлука и кашњење у одобравању ЈПП пројеката. (Wang,Yan et al, 2020:11-20). 

4.3.  Подела ризика  

 Најважнији део управљања ризицима представљају израда стратегија поделе 

ризика и ублажавања ризика (Wang, X., 2017:12-16). У оквиру поступка процене ризика 

користи се матрица ризика, као инвентар очекивних ризика и процена релативног 

значаја могућности њихове појаве. (Marques&Berg,2011:925-32; Chittoor, 2013). Подела 

ризика зависи од врсте ЈПП модела и сложености ЈПП пројекта и у принципу садржи 

четири алокације: ризици који се додељују приватном сектору, ризици који се 

додељују јавном сектору, ризици који се деле и ризици о којима се преговара. Основни 

принцип поделе ризика у ЈПП моделу јесте да ризик треба трансферисати оном актеру 

ЈПП пројекта који се може „најбоље носити с најнижим трошковима“, односно који их 

може „најзгодније решити“ (Wang, X., 2017:4,25; Hwang et al, 2013:424).22  

Матрица ризика антиципира поделу ризика. Претходна алокација ризика врши 

се ЈПП уговором, који се закључује између јавног партнера (јавног тела: владе, 

јединице локалне самоуправе, јавног предузећа) и приватног партнера (пројектног 

друштва). У ЈПП уговору јавни и приватни партнер усаглашавају и клаузулу о 

преносивости ризика. Након потписивања ЈПП уговора, приватни партнер (инвеститор 

или пројектно друштво) врши дисперзију преузетих ризика њиховим транфером на 

остале учеснике пројекта на приватној страни, пре свега на извођаче и подизвођаче, 

финансијере, спонзоре, добављаче, осигуравајућа друштва и др. 

                                                           
22 Више о томе и код: Alexandersson&Hulten, 2009:97-119; Osei-Kyei&Chan, 2015:1335-46; Parvu&Voicu-

Olteanu, 2009:189-98; Tang et al, 2010:683-946; Shen et al, 2006:587-94; Van Herpen, 2002; Zhang, X. 

2005:3-14; Zhang&Chen, 2013:88-97). 
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 Поред задржаних ризика и учешћа у ризику од стране јавног сектора, ризика 

преузетих од стране приватног сектора и пренетих на остале учеснике на приватној 

страни, у неким случајевима ризик може бити пренесен и на крајње кориснике (случај 

преноса ризика коришћења у концесији), када концесионар (оператер) у периоду 

експлоатације има право на повећање цена.  

Пројектно друштво, као потписник уговора о ЈПП, у коначном сноси све ризике 

лоциране на страни и у име приватног партнера. Структурираност ризика на страни 

приватног партнера треба посматрати као начин пројектног друштва да обезбеди 

преузете ризике првенствено тако што ће их рапоредити на оне учеснике који имају 

највећи капацитет да се носе са њима и на начин како они то најбоље могу. Иако је 

подела ризика заоденута уговорима и гаранцијама у правну форму и прати сложену 

организациону структуру пројекта, њена суштина је иманентно економске природе. 

Подела ризика директно утиче на VfM, јер се ризици преносе онима који су 

најспособнији да с њима управљају уз најнижи трошак. (Yescombe, 2010:243).  

Пренос појединих пројектних активности са пројектног друштва на остале 

учеснике претходи преносу ризика. Ризици се преносе на оне који  најкомпетентније и 

најефикасније могу да обаве свој део пројектних активности. Ова унутарпројектна 

екстернализација врши се по бенчмаркинг принципу само најбољима, оним који ће на 

најефикаснији начин употребити расположиве ресурсе и могу постићи бољу вредност 

за новац. Главни инструмент управљања од стране примаоца ризика јесте управо у 

његовом капацитету да најбоље уради преузету пројектну активност (одговорност). 

Према томе, избор најкомпетентнијих подизвођача у пројекту је најважнији 

стратешки потез на плану минимизације пројектних ризика (Wang, X., 2017:4-5). 

Са аспекта јавног сектора то значи да пројектно друштво и његови подизвођачи 

имају довољно удружене снаге да омогуће пружање јавне услуге која је предмет ЈПП 

уговора. Веома је важно, међутим, да јавни сектор задржи оне ризике којима приватни 

сектор не може управљати на трошковно ефикасан начин. У случају да јавни сектор 

навали превише ризика на приватни сектор, трошкови ризика би се могли превалити на 

цену јавне услуге, а тиме би се онемогућило постизање VfM. Постоји потреба да 

јавни сектор приликом поделе ризика оствари равнотежу између ризика и 

погодности за сваког учесника ЈПП пројекта. Yescombe указује и на проблем када 

пројектно друштво не успе да подели све ризике. У том случају, ови ризици у крајњем 

падају на повериоце пројектног друштва (финансијере и инвеститоре), јер пројектно 

друштво нема средстава за покриће ових ризика. (Yescombe, 2010:243). 

 У ЈПП концепту основни ризици пројекта се по правилу преносе на приватног 

партнера. Матрица ризика унапред подразумева пренос на приватног партнера: 

техичких ризика (пројектовања, изградње и одржавања), ризика финансирања и ризика 

експлоатације. Овај пренос ризика полази од унапред створеног убеђења да приватни 

сектор боље управља ризицима и на основу извршене компарације ризично усклађених 

трошковника. (Juričić, 2011:153). 

 Након потписивања ЈПП уговора настаје друга фаза поделе ризика, која се 

дешава на приватној страни. Подела ризика међу учесницима пројекта на приватној 

страни представља фактички трансфер ризика на подизвођаче и финансијере на 

основу преузимања појединих одговорности и по правилу највећег капацитета за 

управљање ризицима. Дакле, у ЈПП пракси подела  ризика је двостепен процес, који 

је у првој фази резултат одлуке јавног сектора да иде у јавно-приватно партнерство 

(комапартор јавног сектора), док се у другој фази ризици дистрибуирају по фактичкој 

могућности носилаца на приватној страни да га изнесу. Илустрације ради ниже се 
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презентује један једноставан модел поделе одговорности и поделе ризика у ЈПП 

пројекту на бази компаратора јавног сектора. (График 12).  

График 12. Подела одговорности и ризика у ЈПП моделу 

 
   Извор: по угледу на Графикон 3. у Методологија за анализу добијене вредности у односу на уложена  

средства (Value-for-Money) у јавно-приватном партнерствима, Комисија ЈПП Србије, 18.јул 2013, стр.16.  

У Графику 12. приказано је на основу које се рачунице јавни сектор одлучује за 

ЈПП модел, пре и после квантификације и поделе пројектних ризика (Gouveia&Raposo, 

2012:1-21).  

У Графику су приказани модели компаратора јавног сектора (PSC) пре и после 

поделе ризика. Базични PSC (Crude or Raw Public Sector Comparator) је компаратор 

трошкова пре квантификације ризика. Структура основних група трошкова налази се 

на ординатној скали од 0-100%, с тим што је 100% узето као горња граница буџетског 

оптерећења. Процена учешћа појединих група трошкова дата је произвољно. Други 

стуб у графику односи се на компаратор јавног сектора са исказаним обимом 

пренесених ризика на приватни сектор (RA PSC – Risk Adjusted Public Sector 

Comparator), а трећи је структура трошкова према понуди приватног партнера. (Juričić, 

2011:152-153). 

Из Графика 12 види се да: 

- Постоји знатна разлика између висине појединачних и укупних пројектних 

трошкова пре и после квантификације ризика. Када се додају трошкови ризика, 

укупни трошкови пројекта се приближавају лимиту буџетског оптерећења. То је 

важан мотив препуштање јавног пројекта приватном сектору;   

- Постоји евидентна разлика у висини пренесених и задржаних ризика након 

извршеног вредновања и трансфера ризика;   

- Основне групе трошкова у понуди приватног сектора су ниже него код базичног 

PSC, па су и укупни трошкови пројекта нижи. То потврђује очекивање да ће 

приватни сектор у току реализације пројекта боље управљати трошковима  

- У ЈПП моделу због нижих укупних трошкова остварује се већа уштеда него у 

традиционалном моделу, што се показује као већа вредност за новац (VfM); 

- Ослобођена буџетска средства у условима када се пројекат изводи по ЈПП 

моделу већа су за величину VfM (у примеру 15% укупног буџета).  
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VfM ефекат је разлика између слободних буџетских средстава која се стварају 

одлуком јавног сектора о уласку у ЈПП и алтернативе да се пројекат изведе на 

традиционалан начин. VfM ефекат је главни мотив за одлуку јавног сектора о избору 

ЈПП модела. Ова одлука доноси јавном сектору додатну вредност (Аkintoye, 2006), jeр 

ослобађа буџетска средства у нивоу вредности пренесених ризика трансферисаних на 

приватни сектор. Понуда приватног партнера биће прихваћена од стране јавног сектора 

ако се утврди да je разлика између укупних трошкова (ризично усклађени комапратор 

RA PSC) и понуде приватног партнера позитивна. Тада се код приватног сектора 

појављује додатна вредност (VfM). Ради провере веродостојности PSC и успешности 

ЈПП пројекта Yescombe препоручује да се NPV трошак ЈПП пројекта израчунава кроз 

читав животни век и упоређује са PSC (Yescombe, 2010:66). 

4.4. Мере осигурања од ризика 

 Осигурање од ризика пројекта припадају стратегији управљања 

ризицима. Она подразумева све фазе од идентификације ризика до израде каталога 

мера и инструмената обезбеђења. У фази припреме ЈПП пројекта финансијска заштита 

од прекорачења трошкова врши се анализом ризика пре израде финансијске 

конструкције ЈПП пројекта и путем due-diligence ризика од стране заинтересованих 

актера. У пракси финансијска заштита обично подразумева издвајање финансијске 

резерве за покриће  трошкова непредвиђених догађаја, која по „грубом правилу палца“ 

износи око 7-8% вредности пројекта (Yescombe, 2010:253-257).  Зависно од висине и 

врсте ризика утврђују се стратегије које су усмерене на елиминисање и избегавање 

ризика, ублажавање последица ризика, смањења ризика, поделе ризика, трансфера 

ризика, задржавања ризика. Ова широка области може бити тема једног другог рада. 

Ангажованост владе на страни јавног предузећа у ЈПП пројекту сагледава се као 

једна од стратегија  за избегавање многобројних пројектних ризика (Wang, Yinglin 

et al, 2020:3). Када ризици тражње доведу до ниске профитабилности ЈПП 

пројекта, или је остварени приход ЈПП пројекта нижи од уговореног прага или чак 

дође до немогућности приватног партнера да покрије оперативне трошкове, 

држава је позвана да надокнади приватним инвеститорима разлику између 

процењеног и стварног прихода и пружи потребну финансијску потпору или 

подстицаје. То се може постићи директно кроз ЈПП уговор, као државна гаранција 

ризика прихода. Међутим, могућности државе у овом погледу су далеко шире, па 

приватни инвеститори треба да очекују и одређене субвенције, грантове за директна 

улагања, бесплатно право коришћења земљишта, могућност отварања пратећих 

комерцијалних садржаја, разне франшизе, концесије итд. (Shi,Yin&Guo, 2016:56-69). 

У том смислу сугерише са да влада и  ЈПП институције треба да имају 

перманентно учешће у ЈПП пројектима, било као партнер или као регулатор. 

Подршка „ЈПП јединица“ у пракси треба да покрије недостатке у ЈПП прописима или 

слабу координацију између партнера и утиче на смањење трансакционих трошкова.  

(Lee,M. et al, 2019:51; Trebilcock & Rosenstock, 2015:335-54; OECD, 2012; World Bank, 

2007; Jamali,  2004:414-30). Поред изнетог, ЈПП институције могу значајно допринети 

смањењу економских и политичких ризика када плански и активно раде на повећавању 

транспарентности ЈПП пројеката, предузимању мера против корупције и спровођењу 

прописа о заштити инвеститора и поверилаца и др. (Jett, 2019:173-6). 

У пракси земаља у развоју владе нуде разне облике подршке ЈПП пројектима. 
Ова подршка се најчешће састоји у преузимању трошкова прибављања земљишта за 

изградњу инфраструктурног објекта, гарантовања обавезе плаћања накнаде за пружање 

јавне услуге, гарантовање надокнаде ризика потражње и прихода, гарантовање 
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трансфера и конвертибилности прихода. Поред тога, владе све чешће активно 

учествују у затварању финансијске конструкције ЈПП пројеката. У случају недостатака 

финансијске одрживости ЈПП пројекта, а у циљу побољшања инвестиционе климе у 

земљи, владе нуде гаранције и чак учествују у делимичном директном финансирању 

изградње инфраструктурног објекта. Према извештају Asian Development Bank из 2017. 

године (ADB, 2017) велики број ЈПП пројеката успео је да склопи финансијску 

конструкцију тако што је влада преузела уговорне обавезе плаћања од јавних 

предузећа као јавних партнера као своје суверене обавезе (Jett, 2019:174). 

Емпиријска истраживања сугеришу да је у земљама са неразвијеним тржиштем 

корпоративних обвезница и банкарских кредита, као основних извора финансирања 

приватног сектора у јавну инфраструктуру, пожељно делимично учешће јавног 

сектора у затварању финансијске конструкције ЈПП пројеката. То системски утиче 

на снижавање нивоа ризика финансирања ЈПП пројеката. Савремени аутори сматрају 

да држава може бити реално решење за заштиту од финансијског ризика, јер има 

на располагању много механизама за заштиту одрживости ЈПП пројеката. Ова 

стратегија се може спровести кроз уговарање гарантовања минималне тражње 

(Song et al., 2018:158-75; Wang, H. et al., 2019:117-30), гарантовања минималног 

прихода од испоруке јавне услуге (Buyukyoran & Gundes, 2018; Carbonara & 

Pellegrino, 2018:584-98), гарантовања минималне цене, (Liu,Gao,&Cheah,2017), или 

гарантовања минималне добити (Song et al., 2018:158-75; Wang, Y.  et al., 2018:899-

909). Велика већина аутора сугерише активну подршку владе финансирању 

инфраструктуриних пројеката путем директног учешћа у финансирању, гаранција и 

коришћења подршке мултилатералних финансијских институција. (Jett, 2019:168; Hyun 

et al 2019:138; Timbang & Rao, 2019:130; Moszoro, 2014:15; Singh&Kalidindi, 2014: 605-

613; Gatti et al.,2013:1-40; Kleimeier & Versteeg, 2010:59).  

У недостатку владиних гаранција  финансијска одрживост ЈПП пројекта може се 

обезбедити циљаним финансијским акцијама међународних и регионалних 

финансијских институција. (OECD, 2017). То је посебно важно у земљама са ниским 

кредитним рејтингом, где приватни капитал због високог ризика није заинтересован да 

финансира изградњу инфраструктуре. (Moody’s Investors Service, 2017). Широк спектар 

алата МФИ за ублажавање ризика чине свеобухватне гаранције за покриће 

комерцијалних и финансијских ризика, као и проширене гаранције политичког ризика, 

које обухватају обезбеђење од ризика неизвршавања државних плаћања или изостанка 

надокнаде кредиторима у случају прекида ЈПП пројекта.  (ADB, 2017). МФИ могу да 

поправе ризик земље и путем стимулисања државних гаранција делимичног ризика 

(„суверени парцијални ризик“) по којима долази до аутоматског плаћања „на први 

позив“ уговорних обавеза према  правно обавезујућим уговором дефинисаним 

узансама (окидачима). Аутоматско плаћање уговорних обавеза од стране МФИ обично 

се повезује са кључним индикаторима успеха ЈПП пројекта, који служе као сигналне 

лампице. На овај начин могу да буду покривени ризици у широком спектру између 

традиционалног политичког ризика и  комерцијалног ризика. (Matsukawa&Habeck, 

2007). Посебно важно за имплементацију ЈПП јесте могућност  међународних и 

регионалних финансијских институција да трансфер и ублажавање ризика врше  

удруживањем приватних предузетника у регионалним оквирима (Jett, 2019:174).  

4.5. Утицај трансфера ризика на новчане токове ЈПП пројекта 

Трансфер ризика је најкритичнији фактор у примени технике пројектног 

финансирања (Nikolić,Jednak,Benković,Poznanić, 2011). То је зато што се пројектно 

финансирање заснива на необезбеђеним изворима финансирања чији поврат траје 



147 
 

читав животни век пројекта и зависи искључиво од текућих прихода пројекта. Новчани 

токови пројекта морају по принципу приоритетизације да обезбеде плаћање 

оперативних трошкова, плаћање ануитета кредитору (приоритетни дуг) и дивиденде 

инвеститору. Успех пројекта се мери реализацијом ових интереса.  

Kод пројеката са дугим пројектним роковима постоји релативно висока 

вероватноћа да ће излазни параметри пројекта током година трајања пројекта бити 

другачији од параметара који су добијени анализом оправданости улагања у време 

поставке пројекта. Разлика између очекиваних и остварених параметара у будућности 

представља меру ризика. Што је ова разлика мања процена је реалнија или је политика 

спречавања/амортизовања нежељених утицаја (ризика) успешнија. Ова ex post провера 

ex ante процене ризика може бити и највећи ризик. Код ЈПП пројеката постоје додатне 

специфичности које до крајњих граница затежу озбиљност управљања ризицима. Те 

специфичности су: 

 (1) Деценијски дуг период трајања ЈПП пројекта чини да је поузданост 

процене новчаних токова обрнуто пропорционална дужини посматраног периода, 

односно вероватноћа непредвиђених догађаја расте са дужином пројектног периода. 

Истраживачи се разликују у виђењу броја критичних фактора ризика, процени њиховог 

утицаја на успех пројекта и њихових међусобних односа (Wang,Yan et al, 4-5). Значајан 

део ЈПП литературе расправља о ризицима који проистичу из дугих рокова ЈПП 

пројеката, што доводи до превелике сложености пројеката, великог броја актера, 

проблема дугог хоризонта планирања, могућности промена код јавног партнера, 

проблема у финансијском дизајнирању фаза пројектовања, изградње, експлoатације и 

преноса. (Nijkamp et al, 2002:1865-80; Scharle, 2002; Li&Zou, 2012:34-48). Дугорочност 

ЈПП пројеката захтева да се фактори ризика истражују у свим фазама животног века 

пројекта и у њиховој међузависности. У први план истиче опасност од лоше 

финансијске и економске процене оправданости и неадекватне поделе пројектних 

ризика, што касније доводи до разних проблема у трошењу времена и новаца (нпр. 

скупа експропријација, еколошки спорови). (Lee, М. et al, 2019:53).  

 (2) Сложен пројектни гантограм захтева сарадњу више учесника са 

различитом перцепцијом и различитих могућности реаговања на појаву ризичних 

ситуација. Емпиријска истраживања запажају раст тензија између уговорних страна 

од самог почетка ЈПП (1980). Перманенетно расте број закаснелих и отказаних 

пројеката, где су партнери кршили уговорне обавезе или нису били у стању да их 

испуне. (Lee, М. et al, 2019:47). Према подацима World Bank, у периоду од 1991-2015. 

од укупно 6.273 ЈПП пројекта у земљама у развоју успешно је завршено само 216, док 

је 259 отказано а 67 запало у финансијске тешкоће. Вредност отказаних пројеката 

износила је 76,4 млрд УСД, углавном из области транспорта, ИКТ и енергије. До 

отказивања у просеку долази пет година од склапања финансијске конструкције.23  

(3) Увођење пројектног финансирања, односно необезбеђеног или делимично 

обезбеђеног финансирања пројекта, ставља у деликатан полажај пре свих финансијере, 

јер кредитно улажу у пројекат у припремној фази, а очекују поврат кредита с каматом 

ослањајући се углавном на процене о сигурности новчаних токова у несразмерно 

дугачкој фази пружања јавне услуге. Посебан проблем за управљање ризицима у ЈПП 

пројектима је несразмера у трајању пројектних фаза, с обзиром да је фаза 

експлоатације далеко најдужа. Прве две фазе (припрема и изградња) заједно трају 

неколико година (нпр. 2-5 година), а трећа фаза чак неколико деценија (20-40 година) 

(Juričić, 2011:105). (График 13). 

                                                           
23 World Bank, Private Participation in Infrastructure Database (accassed 28. March 2018). 
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График 13: Финансијски токови и ризици у животном веку пројекта 

 
         Извор: Juričić, 2011, стр. 105 (према Merna, Njiru, 2002) 

 Ове специфичности ЈПП пројекта захтевају озбиљне и високостручне 

експертизе, које израђују синопсисе будућих догађаја и савременом математичком 

апаратуром процењују вероватноћу њиховог остваривања током трајања пројекта. Због 

сложености ЈПП концепта у литератури нема једнозначне дефиниције појма ризика, па 

аутори углавном прибегавају класификацији ризика према природи догађаја, односно 

према узроцима и околностима које су довеле до догађаја (Tinsley, 2000).   

Оптимизациони карактер поделе ризика у ЈПП постиже да варијабилне 

величине прихода и трошкова у фази експлоатације пројекта постају предвидљиве с 

високим степеном вероватноће. То омогућава да  се cash flow планови прилива и 

одлива готовине за читав пројектни период праве с великом поузданошћу.  

У традиционалном моделу јавни сектор у целини финансира изградњу јавног 

објекта, а из фискалних прилива буџета подмирује текуће обавезе пројекта  у фази 

експлоатације. Кретање прихода и расхода и појава непредвиђених догађаја не утиче 

директно на  пружање јавне услуге и на одрживост пројекта.   

У ЈПП моделу у коме приватни сектор преузима на себе ризике изградње, 

финансирања и расположивости јавног објекта, а јавни сектор ризик коришћења (PFI 

модел), мења се карактер прихода и трошкова и новчани токови су другачији него у 

традиционалном моделу. Код овог ЈПП модела приватни партнер гради и финансира 

изградњу јавног објекта и организује испоруку јавне услуге, а јавни сектор преузима 

ризик тражње (коришћења) и организује наплату од крајњих корисника.  

Оваквом поделом ризика новчаних токова остварује се пословна синергија  

јавног и приватног партнера на ЈПП пројекту, из које оба имају бенефите (Табела 5.).  

Табела 5. Синергија јавног и приватног сектора у ЈПП моделу 
Ризици, трошкови Приватни партнер Јавни партнер 

Ризик расположивоси да не 

Ризик изградње да не 

Ризик финансирања да не 

Ризик коришћења не да 

Наплата прихода не да 

Трошкови варијабилни фиксни 

Приходи фиксни варијабилни 

Новчани токови трошкови покривени приходима трошкови фиксни 

Главни ризик ризик оперативних трошкова ризик наплате прихода 

Стратегија контрола  оперативних трошкова контрола наплате прихода 

Посебан ефекат на пословање пројектног друштва има сигурност прихода, јер су 

нето новчани приходи пројекта основна гаранција у примењеном пројектном 

финансирању. PFI модел је тако постављен да смањује основне пројектне ризике, а 
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тиме и трошкове пројекта и омогућује већу ефикасност пружања јавне услуге. У тим 

условима управљање ризицима код оба партнера се битно упрошћава. 

Подела ризика може да буде критеријум за доктринарно оцењивање да ли се 

неки пројекат може сматрати ЈПП пројектом или буџетски финансираним пројектом. 

Посматрају се три основна ризика, из којих се изводе сви други ризици пројекта: (1) 

ризик изградње, (2) ризик расположивости, и (3) ризик коришћења (тражње). Ризик 

изградње садржи у себи ризик финансирања, ризик расположивости крије ризике 

оперативних трошкова, а ризик коришћења је уствари ризик прихода који настаје због 

недовољне ефективне тражње. Ризици расположивости су ризици трошкова, а ризици 

коришћења су ризици прихода и оба припадају фази пружања јавне услуге путем 

јавног објекта који је изграђен у претходној фази (фаза изградње). ЈПП модели се 

разликују по томе како су ови ризици подељени међу партнерима.  

Према Еуростату (Eurostat, 2004), ако приватни сектор преузме, поред ризика 

изградње (ризика финансирања), још један од ова три ризика, ради се о ЈПП, односно 

пројекат не финансира јавни сектор. Уколико је подела ризика извршена тако да 

приватни сектор преузме на себе ризик изградње и ризик расположивости, а ризик 

коришћења сноси јавни сектор, онда се ради о PFI моделу. Уколико приватни партнер 

преузме на себе, поред ризика изградње, и ризик коришћења, онда се ради о 

франшизним варијантама ЈПП или о неком облику заједничких улагања. Уколико 

приватни сектор преузме на себе сва три ризика, дакле и ризик коришћења, онда се 

ради о концесионом облику ЈПП, који је у пракси такође веома заступљен. 

VIII  РЕГУЛАТИВА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МОДЕЛА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА 

 Реализација јавних пројеката има специфичности које произилазе из њиховог 

јавног карактера. Доношење одговорајућих прописа, пре свега специфичних закона о 

ЈПП, иде у правцу стимулисања приватног капитала за улагања у јавну 

инфраструктуру и постизања неопходне равнотеже између профитних интереса 

приватних инвеститора и захтева јавног сектора и крајњих корисника за квалитетом 

јавне услуге. Под развијеношћу регулативе обично се мисли на посебан национални 

закон о ЈПП, који је хармонизован са препорукама ЕУ и добром праксом ЈПП. 

Институционална развијеност ЈПП подразумева постојање централног националног 

тела за ЈПП као стручног координатора и промотера ЈПП концепта. Овде спада и 

стручни капацитет локалних самоуправа за пројектно и структурирано финансирање. 

Почетком осамдесетих година у Великој Британији и САД била је довољна 

неолиберална политичка платформа државе да се ЈПП развије као практичан модел 

приватног финансирања јавних услуга, поготово у области железничке и путне 

инфраструктуре (Hodge&Greve, 2018:4). Није било нарочите потребе да се доноси 

специфична законска регулатива о ЈПП. И без ове регулативе, ЈПП модел у овим 

земљама данас је више развијен него било где у свету. У Великој Британији ова област 

регулише се законом о јавним набавкама, како би се обезбедила транспарентност 

избора пројекта и партнера, а све друго је ствар билатералног договора партнера. ЈПП 

у САД се заснива готово искључиво на уговорима између јавног и приватног сектора. 

У континеталној Европи, посебно у Немачкој и Француској, подмирење заједничких 

потреба традиционално се види као државни посао. ЈПП се подстиче посебним 

регулаторним и институционалним механизмима. Инструменти којим се стимулишу 

приватна улагања у јавну инфраструктуру и регулишу односи у ЈПП изводе се из 

политичке воље да се традиционални државни послови  делом препусте приватном 
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сектору, уколико је то друштвено и економски оправдано (Yescombe, 2010:27-28,30). 

Потреба за регулативом у области ЈПП нарочито је видљива у земљама транзиције у 

Источној Европи, где се истовремено врше и измене структуре власништва. Sredojević 

(2010:193) истиче велики значај политичке воље, регулативне и институционалное 

развијености за успех ЈПП у земљама југоисточне Европе. Под развијеношћу 

регулативе обично се мисли на посебан национални закон о ЈПП, хармонизован са 

препорукама ЕУ и добром праксом ЈПП. Институционална развијеност ЈПП система 

подразумева постојање централног националног тела за ЈПП, као стручног 

координатора и промотера. Овде спада и капацитет локалних самоуправа, опремљених 

са експертима, пре свега за пројектно и структурирано финансирање. 

Потреба за јединственом европском регулативом националних искустава у 

области ЈПП произашала је из подударности интереса приватног капитала за 

експанзијом на огромно тржиште јавних услуга са лимитираношћу буџетског 

финансирања јавних пројеката. На страни приватног капитала стекли су се несумњиво 

тржишно искуство, иновативност у организацији пословних процеса, успешна примена 

пројектног финансирања и управљања ризицима и значајан потенцијал за финансирање 

пројеката јавне инфраструктуре, подржан од стране финансијског сектора. Европска 

иницијатива за раст24, која подразумева реализацију великих инфраструктурних 

пројеката као што су Трансевропске транспортне мреже (Trans-European Transport 

Networks – TETN), постала је могућа уз практично укључивање приватног сектора у 

јединственој улози финансијера, извођача градње јавне инфраструктуре и испоручиоца 

јавне услуге. Јавни сектор преузима улогу „организатора, регулатора и контролора“ 

ЈПП пројеката (Sredojević, 2010:98).  

Почетком XXI века постала је изражена потреба да се различите праксе и 

искуства земаља ЕУ у области ЈПП интегришу у регулативу  јединственог  европског 

тржишта. Полазећи од ових потреба Европска комисија је 2003. године објавила 

Смернице за успешно јавно-приватно партнерство25. Циљ ових смерница био је да 

послуже као основа и стимуланс за развој и хармонизацију националних 

законодавстава и друге регулативе у области ЈПП. У Смерницама се дефинишу 

основни елементи  ЈПП концепта, па су оне својеврстан водич за ефикасно уређење 

односа у ЈПП систему. Посебно се истиче важност прецизног дефинисања 

одговорности и поделе ризика између учесника у ЈПП процесу. Ови односи су 

системски третирани, прописима регулисани и институцијама надзирани, у циљу да се 

истовремено обезбеди њихова ефикасност и  транспарентност. 

 Са финансијског аспекта Смернице третирају ЈПП као јавни пројекат (1) који се 

финансира од стране приватног сектора, (2) којим се истовремено постижу и јавни 

интерес (квалитет и цена јавне услуге) и приватни интерес (добит од пружања јавних 

услуга), (3) путем ефикасне поделе одговорности, трошкова и ризика међу партнерима. 

Европска комисија препоручује националним законодавствима да посебно прецизирају 

поделу пројектних ризика по критеријуму капацитета учесника у ЈПП процесу да 

владају ризицима. Поред утврђивања општих елемената уговора о ЈПП са посебним 

нагласком на поделу ризика и одговорности, Европска комисија препоручује да 

националана законодавства уреде разна питања која се тичу развоја локалног 

финансијског тржишта, шире понуде финансијских деривата, услова кредитирања, 

                                                           
24 A European Initiative for Growth-Investing in networks and Knowledge Growth and Jobs, COM, 2003, Brussels. 
25 European Commission: Guidelines for successful public-private partnership, Brussels, March, 2003. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf (Last accassed on 25.01.2021). 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
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механизама гарантовања и осигурања улагања, накнаде трошкова, усклађивања 

пореског и рачуноводственог система са међународним стандардима, стабилности 

девизног курса и трансфера добити. Циљ је постизање повољног амбијента за развој 

ЈПП.  Ту спадају и питања која се тичу јавне својине и начина стицања власништва над 

економским капацитетима, непокретностима и земљиштем који су у јавној својини. 

Смернице указују на потребу да земље у транзицији на разне начине промовишу и 

финансијски подстичу развој ЈПП модела, као  и страних улагања кроз трансфер now-

how. У већини земаља ЕУ и земеља кандидата за ЕУ данас постоје специфични закони 

и установљена централна управна тела за имплементацију ЈПП. 

У Зеленој књизи Европске комисије ЈПП се поставља као правно уређен систем. 

ЈПП се третира као облик финансирања јавне инфраструктуре од стране приватног 

сектора, тако да она остаје у поседу приватног сектора који управља пружањем јавне 

услуге онолико дуго док не успе да поврати уложена средства са задатим интересом. 

(Šimović et all, 2007). Оставља се могућност учешћа и јавних средстава у финансирању 

ЈПП пројеката. Обавеза јавног партнера је да дефинише пројектне циљеве, стандарде 

квалитета и цене јавне услуге. Наглашава се значај приватне експертизе која је посебно 

важна у припремном периоду, када се праве студије оправданости и изводљивости 

пројекта, али која је неопходна и у свим другим фазама реализације ЈПП пројекта.  

Иако се у Зеленој књизи генерално препоручује преваљивање пројектних ризика 

на приватног партнера, подела ризика у сваком конкретном ЈПП пројекту врши се 

према способностима партнера да сносе поједине ризике. У ЈПП моделу приватни 

партнер преузима већину ризика, што je по European System of Accounts – ESA довољан 

разлог да ЈПП пројекат буде рачуноводствено приказан у билансима приватног 

партнера. Eurostat (FTAT/04/18) је у фебруару 2004. објавио да је главни критеријум за 

рачуноводствено третирање ЈПП пројекта ван биланса јавног сектора да је приватни 

партнер преузео, поред  ризика финансирања (изградње) (construction risk), бар још 

један ризик: ризик расположивости (availability risk) или ризик коришћења (тражње) 

(demand risk). (Sredojević, 2010:104-5). 

Савремена ЈПП литература  међу препорукaма за изградњу успешног ЈПП 

система  истиче изградњу квалитетних регулаторних и институционалних оквира, као 

што су прописи, институције, процедуре, опремање и обука ЈПП јединица, како би 

биле у стању да добро припреме пројекте и изведу јасне процедуре избора 

квалификованих приватних партнера. „Приватни субјекти захтевају сигурност, а то им 

само владе могу пружити.“ (Lee&Kim,2019:215-31). За земље које немају развијена ЈПП 

тржишта, аутори између осталог препоручују (а) омогућавање транспарентности, 

пружање правне сигурности и успостављање посебних фондова и агенција за подршку 

ЈПП; (б) изградња минимума регулаторних и институционалних ЈПП оквира; (в) 

најшире упознавање професионалне и корисничке  јавности са листом приоритетних 

пројеката јавне инфраструктуре; (г) ангажовање расположивих јавних ресурса за 

подршку ЈПП, од пореских олакшица до пројектних обвезница. (Lee&Kim,2019:215-31).  

ЈПП литература нарочито наглашава значај ЈПП институција  на државном 

нивоу и њиховог квалитета за развој ЈПП. За добру ЈПП праксу, посебно у земљама са 

недовољно развијеним финансијским тржиштем, важно је да постоји централно тело, 

које усмерава, иницира, спроводи процедуре и надзире имплементацију ЈПП пројеката.  

Искуство показује да је добро да су у овом телу заступљени и стручњаци из приватног 

сектора. (Lee&Kim,2019:215-31). Правни оквири за ЈПП доприносе да ЈПП поступак  

буде „транспарентнији, предвидљивији и поштенији.“ Иако многе земље у транзицији 

имају централне наманске јединице за ЈПП, које омогућавају окупљање стручних 
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потенцијала код одлучивања о ЈПП пројектима, нема довољно пажње за „управљање 

потенцијалним обавезама“. Зато главно питање остаје јачање ових „крхких 

регулаторних оквира за ЈПП“. (Almeida et al., 2020:30).  

Аутори из земаља у развоју сугеришу изградњу ефикасног регулаторног 

система за успех ЈПП (помоћ при експропријацији земљишта, арбитража, накнада 

ненаданих трошкова, регулисање добити пропорционално ризицима и др.).                      

(Trebilcock&Rosenstock, 2015:335-54; Jamali, 2004:414-30; Lee, М. et al, 2019:52). 

Искуство Народне Републике Кине са ЈПП потврђује значај јаког и јединственог 

регулаторног механизма за одрживост ЈПП пројеката. У условима када овај механизам 

не постоји или је слабо разрађен, локалне власти налазе излаз у већој транспарентности 

пројекта, детаљним извештавањем јавности о трошковима пројекта. Излаз се види у (1) 

снажној подршци и надзору од институција централне власти, (2) у стручној помоћи 

регионалних развојних банака (АDB) у изради националних смерница и на (3)  

законском уређењу ЈПП области. Добри примери из праксе и систематични 

регулативно-институционални оквири  показују да ЈПП поступак није ad hoc подухват, 

већ осмишљен развојни пројект на највишем нивоу у земљи. (Lee&Kim,2019:215-31).  

Правна регулатива ЈПП у Србији заснива се на посебном Закону о јавно-

приватном партнерству и концесијама, који је донесен 2011. године, са изменама и 

допунама у 2016. години. (“Службени гласник РС”, бр. 88/2011, 15/2016, 104/2016). 

Системски оквир  ЈПП заокружен је и сетом других закона, од којих су најважнији 

Закон о јавним набавкама, Закон о привредним друштвима, Закон о јавној својини, 

Закон о страним улагањима, Закон о комуналним делатностима, Закон о 

облигационим односима и др. Закон о ЈПП и концесијама доследно разрађује све ЈПП 

принципе које је прокламовала Европска комисија (тзв. Зелена књига): заштита јавног 

интереса, ефикасност, транспарентност, једнак и правичан третман, слободна 

тржишна утакмица, пропорционалност, заштита животне средине, аутономија воље и 

равноправност уговорних страна. Законом о јавно-приватном партнерству и 

концесијама створени су услови за увођење тржишних инструмената у економији 

јавног сектора, привлачење приватног капитала за убрзано подизање јавне 

инфраструктуре, бржи привредни развој, шири обухват и виши квалитет јавних 

услуга, створени оквири за ефикасније и транспарентније коришћење јавних ресурса.  

Институционална регулатива обезбеђена је формирањем Комисије за јавно-

приватна партнерства (“Службени гласник РС”, бр. 13/2012), као централног тела на 

државном нивоу. Комисија за јавно-приватна партнерства је основна ЈПП 

институција. Комисија има истовремено стручно-саветодавну, управно-процедуралну 

и промотивну улогу у имплементацији концепта јавно-приватног партнерства. 

Комисија првенствено делује као стручно тело, које и јавном сектору и приватним 

предузетницима пружа стручну помоћ у припреми предлога ЈПП пројекта, тумачи 

методологију вредновања ефеката пројекта, пружа потребне информације, обезбеђује 

стручне консултације и даје препоруке за експертизу пројекта. Комисија игра значајну 

улогу и у процедури одобравања ЈПП пројекта и избора најповољнијег приватног 

партнера, као и у заштити интереса јавног сектора на основу позитивне законске 

регулативе. Мишљење Комисије о одређеном ЈПП пројекту је обавезујуће и за 

приватног и за јавног партнера. (ЈПП пројекти са елементима концесије се одобравају 

од стране Владе по посебној процедури). Надлежна министарства не могу донети 

одлуку о неком предлогу ЈПП пројекта без мишљења Комисије за ЈПП. У том смислу 

Комисија остварује континуирану сарадњу с другим органима јавног сектора, као 

саставни део државне управе у области ЈПП. Комисија израђује периодичне извештаје 

о реализацији ЈПП пројеката, чиме пружа општу слику о дометима и степену 
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имплементације ЈПП концепта у јавном сектору у целини. Поред тога, Комисија има 

значајне активности на промоцији ЈПП концепта и на пласирању добрих искустава 

ЈПП пројеката у земљама транзиције и у свету. Посебан значај Комисија придаје 

стручној обуци, са циљем да се обезебеди неопходан кадар за имплементацију ЈПП и 

створи нови јавни менаџмент у локалним самоуправама и израде квалитетни планови 

развоја локалних самопурава који укључују и елементе JПП (Jovanović, 2017:85-98). 

Истраживања показују да актуелно стање људских ресурса у погледу познавања ЈПП 

концепта и процедура за иницирање ЈПП пројеката у локалним самоуправама и јавним 

предузећима је на сасвим ниском нивоу (Benković et al, 2017:7). 

Према Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама, јавни партнер је 

„јавно тело“, што се односи на органе државне управе и јавна предузећа, као 

привредна друштва у којим држава има „доминантан утицај“ на основу власништва 

или финансијског удела или неких других управљачких права. Давалац концесије или 

јавни партнер у ЈПП уговору може бити и јавно предузеће. То значи да јавно 

предузеће чији је основач држава или њихове фирме-кћерке имају капацитет да 

самостално покрену поступак реализације ЈПП пројекта. У партнерству са приватним 

сектором може здружено учествовати више јавних тела (нпр. јавно предузеће и/или 

његова фрима-кћерка и влада и/или локална самоуправа). 

 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (у даљем тексту: ЗЈППК),  

у складу са Зеленом књигом ЕУ, у први план истиче да је ЈПП модел обезбеђења 

екстерних финансијских средстава од стране приватног партнера ради изградње и 

експлоатације „инфраструктурних и других објеката“ за пружање јавних услуга. 

Финансирање ЈПП пројеката приватни партнер може вршити комбиновањем 

сопствених улагања и екстерног задужења, с тим да је неограничено структурирано и 

пројектно финансирање сваког ЈПП пројекта од стране међународних финансијских 

институција, комерцијалних банака, односно трећих лица (финансијери). Поред 

потпуног или деломичног финансирања ЈПП пројекта,  приватни партнер у оквиру 

ЈПП уговора, преузима и одговорност за изградњу и одржавање јавног објекта и 

пружење јавне услуге крајњим корисницима, као послове који су традиционално 

били у искључивој надлежности јавног сектора. У случају да није у стању да постигне 

потребан ниво исплативости у пружању јавне услуге, приватни партнер може да 

обавља још неку комерцијалну делатност у оквиру реализације ЈПП пројекта, како би 

могао да постигне поврат уложених средстава у уговореним роковима. Остваривање 

јавног интереса је основни институт ЈПП, што имплицира да предмет ЈПП не може 

бити искључиво комерцијална употреба јавних ресурса. (Cvetković, 2012:152). 

ЗЈППК подразумева паралелно постојање институционалних и уговорних 

облика ЈПП. Ипак, ЗЈППК је више опредељен за институционално партнерство. У 

том смислу, реализација ЈПП пројекта подразумева формирање пројектног друштва 

(друштва посебне намене–ДПН), али не као институционалног облика приватног 

партнера, већ као заједничког пословног тела јавног и приватног сектора задуженог 

за реализацију ЈПП пројекта. Заједничко привредно друштво (ДПН) је искључиви 

„носилац реализације пројекта ЈПП“ и предвиђа се обавеза његовог оснивања, ако 

предлогом пројекта није друкчије утврђено. Пројектно друштво доприноси правној и 

економској сигурности ЈПП пројекта. Јавни партнер, као члан пројектног друштва, 

има обавезу да континуирано помаже и надзире реализацију ЈПП пројекта и директно 

прати пословање, укључујући и новчане токове. Овим се омогућује јавном сектору да 

остварује непосредан и континуиран мониторинг пословања пројектног друштва, као 

и учешће у доношењу управљачких одлука. Ово решење би, међутим, могло да буде 
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сметња, јер се ефикасност ЈПП пројекта заснива управо на самосталности пројектног 

друштва у управљању ЈПП пројектом. (Yescombe, 2010:110).  

ЈПП се третира као модел финансирања јавних пројеката. Оптимизација 

управљања ризиком врши се поделом пројектних ризика у „избалансираном односу“, 

по принципу да сваки партнер преузме одговорност за ризик „којим може на бољи 

начин да управља, односно на који може да утиче.“ (Чл. 7.). Оптимална подела 

ризика, пре свега ризика тражње и ризика расположивости, остварује се кроз 

преговоре, тако што приватни сектор одговара за ризик раположивости јавне услуге (и 

у квантитету и у квалитету), а јавни сектор задржава ризик тражње. Из оваквог 

приступа види се да се Закон определио за PFI модел као основни ЈПП модел који би 

се имплементирао у Србији. Питање поделе одговорности и ризика је од значаја за 

успех ЈПП пројекта, па се захтева да се свако накнадно подуговарање које врши 

приватни партнер не може закључити без „претходне сагласности јавног партнера“. 

Ова одредба, међутим, може у пракси да дестимулише приватне предузетнике, јер им 

спутава слободу одлучивања и самосталност у пословању. 

Приватни партнер може, уз сагласност јавног партнера, да заложи или оптерети 

хипотеком било коју, односно сву пројектну имовину (права и обавезе везане за 

пројекат), у корист кредитора ЈПП пројекта. На тај начин омогућава се приватном 

партнеру да дође до јефтинијих извора екстерног финансирања пројекта. У том циљу, 

јавни партнер и сâм може да дâ „одређена разумно захтевана обезбеђења“ 

финансирања, чак и да преузиме одговорност уместо приватног партнера у вези са 

било којом обавезом из јавног уговора, уколико то не нарушава уговорену поделу 

ризика. У циљу финансијске одрживости ЈПП пројекта може да се закључи и тројни 

уговор о финансирању пројекта између јавног партнера, приватног партнера и 

финансијера. Институт тројних уговора значајно утиче на одрживост ЈПП пројеката, 

додатно охрабрује домаћег приватног партнера. Овај институт може бити 

интересантан облик пословања за железничка јавна предузећа, јер олакшава учешће 

домаћој индустрији као природном носиоцу ЈПП пројекта на приватној страни. Овај 

уговор омогућује конзорцијални наступ владе и јавног предузећа, МФИ и банкарског 

што делује охрабрујуће за домаћи приватни сектор. Тројни уговор се може направити 

и накнадно, посебно за случај када пројекат западне у финансијске тешкоће. Тада 

јавни партнер може овластити финансијере да преузму на себе сва права приватног 

партнера из ЈПП уговора. На овај начин су постављени добри регулаторни услови за 

одрживост ЈПП пројеката у Србији. 

 Позив на „унапређење размене вештина и знања“ између јавног и приватног 

сектора у пракси није спроводљив, осим програма едукације државних службеника. У 

том смислу овај позив је декларативан, с обзиром да се у ЈПП примењују „тврди“ 

интересни односи међу партнерима, а не алтруизам. Промотивна улога се види у 

децидној идентификацији делатности које су погодне за имплементацију ЈПП 

концепта, међу којима је и делатност јавног превоза.  

Избор приватног партнера за ЈПП пројекта реализује кроз процедуре Закона о 

јавним набавкама, без обзира да ли се ради о ЈПП моделу са или без елемента 

концесије. Тиме се остварује интенција да приватни сектор долази у посед ЈПП 

уговора у условима транспарентности и конкуренције.  Код ЈПП аранжмана то је од 

посебне важности, с обзиром на деценијски дуге  уговорне рокове. С обзиром да 

приватни партнер може бити свако физичко или правно лице, домаће или инострано, 

са домаћим, страним или мешовитим капиталом, области јавне инфраструктуре и 

јавних услуга излажу се конкуренцији на отвореном тржишту.На овај начин се 
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омогућава већи финансијски потенцијал за имплементацију ЈПП у пословању јавних 

предузећа и стимулишу улагања иностраног капитала у модернизацију капацитета 

јавних предузећа у Србији.  Процедура избора и широк опсег могућих приватних 

партнера треба да укине монополску позицију јавног сектора у условима 

традиционалног пружања јавне услуге.  

Избор приватног партнера врши се у поступку јавне набавке по принципу 

најповољнијег понуђача. Најповољнији је онај понуђач који понуди најповољнију нето 

садашњу вредност пројекта у односу на PSC јавног сектора, који се израчунава у 

студији оправданости пројекта и користи у изради тендера. О економски 

најповољенијој понуди са становишта јавног партнера одлучује се на основу 

критеријума: квалитет, цена, висина накнаде, техничко решење, функционалне и 

еколошке особине, цене за испоруку јавне услуге према крајњим корисницима, висина 

оперативних трошкова, ниво преузетих ризика, економичност, обезбеђеност 

сервисирања и техничка помоћ, рокови изградње, рокови и паритет успоруке и сл.  

Посебан значај има обавеза јавног партнера да оцењује дугорочну одрживост 

понуђача у периоду трајања ЈПП пројекта. Уговорени пројектни рокови мора да буду 

дужи од времена које је потребно приватном партнеру да врати уложени капитал са 

интересом, што говори о занитересованости државе за успех ЈПП пројекта.   

 Равноправност партнера постављена је и кроз једнаке могућности за покретање  

иницијативе за ЈПП. Јавно предузеће то може да учини путем јавног позива за 

закључивање ЈПП аранжмана, а приватни предузетник путем самоиницијативног 

предлога Комисији за ЈПП.  Посебна погодност је да носилац приватне иницијативе 

може наплатити све трошкове припреме пројекта у случају да му је пројекат одобрен, 

чак и ако у поступку избора не буде изабран за партнера.  

Без обзира ко је иницијатор, јавно предузеће је обавезно да у управној 

процедури поднесе Предлог ЈПП пројекта Комисији за ЈПП, што подразумева 

сагласност јавног партнера. Предлог ЈПП пројекта обавезно садржи пословни план, 

односно идејни пројекат са проценом NPV трошкова пројекта и вредности у односу на 

уложена средства (VfM), образложење о финансијској прихватљивости пројекта за 

јавни сектор, изворе финансирања пројекта, њихову расположивост и средства 

обезбеђења, као и план поделе ризика.  

Када је ЈПП пројекат вреднији од 50 милиона ЕУР, мишљење Министарства 

финансија је обавезно. Министарство финансија је обавезно да провери усаглашеност 

финансијских обавеза јавног партнера која проистиче непосредно из предлога ЈПП 

пројекта са буџетским и фискалним пројекцијама и ограничењима и да их упореди са 

висином финансијских обавеза које би јавни партнер имао у случају традиционалног 

(буџетског) финансирања пројекта  

Држава се у области ЈПП декларативно одриче сопственог монопола зарад 

подизања обима и квалитета јавних услуга. Приватном партнеру се гарнатују сва 

права по основу ЈПП уговора, као и права по међународним уговорима о подстицању 

и заштити страних улагања. Тиме се жели омогућити примена ЈПП концепта о 

равноправности ЈПП партнера, где се јавни и приватни партнер виде као принципали 

са једнаким вољама.  Међутим, овај принцип није у целини испоштован, јер су обавезе 

партнера приликом раскида или гарантовања уговора асиметричне. Прецизно се 

квантификује да јавни партнер има право да раскине уговор у случају да приватни 

партнер пропусти да плати две рате уговорене накнаде, док те квантификације нема у 

случају да накнаду плаћа јавни партнер. По истеку или престанку ЈПП уговора 
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приватни партнер је дужан да све објекте, уређаје, постројења и друга средства из 

предмета ЈПП уговора преда јавном партнеру без накнаде, без терета и у 

функционалном стању. По престанку ЈПП уговора пројекти постају јавна својина. 

У настојању да се задржи општи интерес о одрживости ЈПП пројекта на дуги 

рок, Уредбом о надзору над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном 

партнерству (“Службени гласник РС”, бр. 47/2013), прописана је обавеза органа 

надлежних за послове финансија да у име јавног партнера темељно прате и 

периодично проверавају квалитет јавног објекта и јавне услуге који су обухваћени 

ЈПП уговором. Континуирано се прати и документарно и непосредно проверава 

извршавање уговорних обавеза, рокова, трошкова и уговорених стандарда квалитета. 

Сврха је благовремено уочавање неправилности, односно свих одступања од 

уговорених права и обавеза јавног и приватног партнера, идентификација промењених 

околности и утврђивање могућности и мера за побољшања реализације ЈПП уговора. 

Ипак, обимне, детаљне  и сталне контроле могу да демотивишу приватног партнера. 

(Klijn&Teisman, 2002:2).  

IX ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ ПРИМЕНЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА  У ПРОЦЕСИМА ПОСЛОВАЊА И ЈАЧАЊА КАПАЦИТЕТА 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

1. Пословање Железница Србији као специфичан разлог за имплементацију 

јавно-приватног партнерства 

Електрична вуча је највећа компаративна предност железничог транспорта. 

Омогућене су знатне уштеде енергије уз истовремено повећање брзине и безбедности 

превоза и скраћење времена транспорта. Железнички саобраћај је свуда у свету постао 

најбржи, најпоузданији и најкомфорнији облик превоза људи на кратким и средњим 

даљинама и најсигурнији и капацитативно највећи транспорт терета на великим и 

средњим растојањима. Eфекат мултипликатора код железничког транспорта је у 

снижењу трошкова у националној економији и значајној користи за животну средину. 

Железничка предузећа су углавном предузећа у државном власништву, због 

општег карактера услуга транспорта робе и путника и због високих улагања у 

изградњу и одржавање железничке транспортне инфраструктуре. Железнички превоз 

најчешће је коришћен као инструмент државе у политици привредног развоја и 

социјалној политици, а не као привредна делатност која стиче додатне буџетске 

приходе. Иако су организоване као привредна друштва, државне железнице не успевају 

да послују профитабилно. Железнице у свим земљама не могу да сопственим 

приходима од превоза покрију трошкове текућег пословања.  

Свуда у свету железничке компаније послују са губицима и дотиране су од 

стране матичних држава. Издвајања државних буџета за железнице у свим земљама су 

изузетно висока и мере се стотинама милона евра годишње. Примера ради,  државне 

субвенције за српског националног железничког превозника путника, Србија Воз ад, у 

2018. износиле су 62% његових укупних годишњих прихода, а предузеће остварује и 

нето губитак који је већи од њеног сопственог нето транспортног прихода.26 Стање у 

пословању железничких компанија представља јак мотив да се решења потраже у 

екстерним изворима финансирања и истовремено у ефикаснијем пословању.  

                                                           
26 Извештај о пословању Србија Воз ад за 2018. годину, Архив СВ ад. 
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Eкономско стање железничких система свуда у свету пружа доста аргумената да 

се ЈПП примени као један од инструмената за финансирање инвестиција и унапређење 

пословања железница. Мотиви за ЈПП налазе се не само у недостатку финансијских 

средстава, већ и у неефикасној употреби расположивих пословних ресурса. У 

многобројне разлоге који могу да опредељују одлуку о имплементацији ЈПП у области 

железничког транспорта, могу се сврстати следећи: (1) перманентно пословање са 

губитком, (2) високе субвенције државе, (3) висока кредитна задуженост, (4) високи 

трошкови радне снаге, (5) ниска улагања у обнову капацитета и (6) ниска улагања у 

одржавање капацитета. Опис пословања Железница Србије у дводеценијском периоду 

(2000-2018)27 представља типичан пример пословања већине железничких компанија. 

 

(1)  Пословање са губитком 

У периоду 2000-2018. године Железнице Србије ад (у даљем тексту: ЖС) оствариле 

су укупно 463,3 милијарде динара укупних прихода (текуће цене), али и начиниле 

укупно 617,7 милијарди расхода, односно оствариле кумулирани губитак у висини 

165,4 милијарде динара (1,4 милијарде ЕУР по текућем девизном курсу) или 8,7 

милијарди динара просечно годишње. (График 14). 

 
Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије ад. 

Из Графика 15. видљиво је да укупни годишњи расходи ЖС перманентно 

надилазе укупне годишње приходе бар за 10 милијарди динара, а сопствене приходе од 

превоза робе и путника бар за 20 милијарди динара.28  

 
Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије. 

                                                           
27 Период 2000-2018 се посматра интегрално, иако су Железнице Србије ад, као јединствено предузеће,  

у августу 2015. године реорганизоване у четири правно независна предузећа: Инфраструктура 

Железнице Србије ад, Србија карго ад, Србија Воз ад и Железнице Србије ад. За потребе ове анализе 

подаци о пословању ова четири предузећа у периоду 2015-2018. су сабрани.  

28 Чак и „ексцесна“ добит из 2011. године (види График 14.) обрачунског је карактера, јер је резултат 

отписа 20,3 милијарди динара ино-кредита, које је преузела држава. 
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Сопствени транспортни приходи у просеку покривају тек 27,3% укупних 

годишњих расхода пословања ЖС. (График 16.). У периоду 2015-2018. може се 

приметити тренд повећања покривености расхода сопственим приходима (40 – 60 %). 

                                                                                                
   Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије. 

Међутим, већа покривеност расхода није резултат повећања прихода него 

значајнијег пада трошкова пословања, због радикалног смањења трошкова радне снаге. 

Смањење броја запослених се спроводи на основу државних социјалних програма као 

део процеса реструктурирања железница који предузима влада Србије. С обзиром да 

укупни трошкови запослених  у железницама чине највећи појединачни пословни 

расход (чак 53-57% укупних расхода), ефекат смањења броја запослених довео је до 

смањења укупних расхода, њихове веће покривености приходима и консеквентно до 

смањења губитака. Може се закључити да је перманентно остваривање значајних 

губитака из текућег пословања ЖС у деценијском периоду пре свега последица  ниске 

економске ефикасности употребе пословних ресурса. 

(2) Високе државне субвенције 

Субвенције из државног буџета за ЖС су и апсолутно и релативно веома 

значајне. У периоду од 2000-2018. године држава је за покриће трошкова текућег 

пословања исплатила железницама укупно 215 милијарди динара (преко 1,8 млрд 

ЕУР), углавном за исплате зарада запосленим (Табела 6.), што је просечно 11,3 

милијарде динара или 96 милиона ЕУР годишње29.  

Табела 6. Субвенције из државног буџета за Железнице Србије у периоду 2000-2018. 

Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије ад 

                                                           
29 По текућем курсу од 118 РСД за један ЕУР (на дан 02.07.2018). 
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Ʃ

Субвенције из државног буџета за Железнице Србије у 000 РСД

Година

Субвенција  

редовна                       

Субвенција  

укупна                        

Приходи            

од превоза        

Пословни 

приходи

Сопствени 

%

Субвенције 

%

2000 4.366.010 4.366.010 1.890.900 6.256.910 32,9 67,1

2001 6.480.100 7.647.500 3.941.709 11.589.209 37,2 62,8

2002 9.755.300 9.829.400 4.967.700 14.797.100 35,4 64,6

2003 10.022.000 10.198.000 5.678.000 15.876.000 37,0 63,0

2004 12.752.638 12.979.260 7.162.000 20.141.260 44,5 55,5

2005 8.470.000 9.357.000 8.719.000 18.076.000 49,5 50,5

2006 9.276.000 10.265.000 10.460.000 20.725.000 50,5 49,5

2007 10.600.000 11.267.000 10.575.000 21.842.000 48,4 51,6

2008 11.108.000 11.240.000 10.546.000 21.786.000 48,4 51,6

2009 12.585.692 16.029.215 8.734.422 24.763.637 35,3 64,7

2010 12.400.000 14.081.986 10.385.247 24.467.233 42,4 57,6

2011 12.941.000 15.443.797 10.762.000 26.205.797 41,1 58,9

2012 13.810.000 14.624.926 9.911.000 24.535.926 40,4 59,6

2013 13.066.700 14.566.700 10.581.000 25.147.700 42,1 57,9

2014 12.221.126 12.553.000 10.492.000 23.045.000 45,5 54,5

2015 10.690.257 10.849.257 12.860.000 23.709.257 54,2 45,8

2016 15.376.598 16.201.088 11.733.693 27.934.781 42,0 58,0

2017 15.146.398 15.657.374 13.036.531 28.693.905 45,4 54,6

2018 13.859.543 13.859.543 10.598.535 24.458.078 43,3 56,7

Укупно: 214.927.362 231.016.056 173.034.737 404.050.793 42,8 57,2

Пословни приходи
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Као резултат реформе железнице предузете у 2015. години и издвајања три нова 

правна ентитета из јединственог предузећа, дошло је до пада укупних расхода у свим 

железничким друштвима и до пада губитака, па чак и остваривања добити. Овај 

позитиван тренд дешава се, међутим, у сенци и даље високих субвенција државе за 

Инфраструктуру ЖС ад и Србија Воз ад. Редовне субвенције за финансирање 

трошкова текућег пословања железничких друшатва у трогодишњем периоду 2016-

2018. година су увећане и крећу се око 14-15 милијарди динара годишње, што је за 27-

36% више од просечних годишњих издвајања државе у читавом посматраном периоду. 

У том смислу и смањење губитака и појаву добити треба прихватити са резервом. 

Редовне државе субвенције су увек веће од оствареног сопственог прихода 

Железница Србије од превоза робе и путника. У просеку субвенције државе су за 33% 

веће од сопствених прихода од превоза, а најчешћи однос субвенције/транспортни 

приход је 60:40. То значи да на два динара зарађена од превоза држава бесповратно 

додељује железницама још три динара. (График 17.). Једино су у 2015. години државне 

субвенције биле испод 50% укупног прихода Железница Србије ад. Деценијска 

политика контролисаних цена и ниска профитабилност железничког транспорта 

компензирана је високим годишњим субвенцијама из државног буџета и одржавањем  

монополске позиције железнице у затвореном транспортном тржишту. То је 

систематски доводило до лошег финансијског управљања,  великих хроничних 

кумулираних губитака из пословања, текуће неликвидности и огромних дугова 

добављачима и финансијским институцијама и јако слабе конкурентности у односу на 

друге видове транспорта. Државне субвенције су по правилу трошене за исплате бруто 

зарада запослених, што је довело до драстичног снижавања техничких перформанси и 

квалитета услуге железничког јавног превоза. Тек у последње време држава почиње 

активније да брине о структури и намени субвенција за железницу.  

 
Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије ад. 

(3) Висока кредитна задуженост 

Кредитна задуженост ЖС је изузетно висока и годинама се креће од 600 до 1000 

милиона ЕУР. (График 18.). Највећи повериоци су међународне финансијске 

институције (EBRD, EIB, EUROFIME) на које је отпадало ¾ укупних кредитних 

обавеза железнице пред нови инвестициони циклус 2012 године. ЖС измирује из 

сопствених извора тек 2,6 % обавеза по кредитима, а остало плаћа држава по основу 
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јемства. И из тога се види колике су размере државне интервенције у пословање 

железница, поред субвенција за текуће пословање, социјалних програма за смањење 

броја запоселних и огромних директних улагања у модернизацију железничке 

инфраструктуре. Поред тога, у процесу финансијске консолидације железнице држава 

је 2010. године преузела на себе отплату 215,29 милиона ЕУР железничких кредита 

узетих од IBRD, Париског и Лондонског клуба и преостале део кредита EIB I i EIB II. 

 
Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије. 

У новом инвестиционом циклусу који је започео крајем 2012. године, Влада 

Србије је преузела директно финансирање пројеката модернизације железница. Са 

Руском Федерацијом закључен је кредитни аранжман вредан 963 милиона УСД и 

додатни од 260 милиона УСД,  са Кувајтским инвестиционим фондом у вредности око 

30 милиона ЕУР и још 45 милиона ЕУР за довршетак Главне железничке станице у 

Београду. У 2019. години закључен је и аранжман са Exim bank Peking на скоро 1 

милијарду ЕУР за изградњу двоколосечне брзе пруге Београд–Будимпешта (200 

км/сат). У време писања докторског рада, пројекти модернизације железница у Србији 

су ангажовали преко 2 милијарде ЕУР кредита. Процењује се да је за све предвиђене 

пројекте модернизације неопходно уложити још око 5 милијарди ЕУР.  

(4) Високи трошкови радне снаге 

Трошкови запослених у железницама су апсолутно високи и перманентно расту. 

(График 19.). У посматраном периоду годишње бруто зараде (са трошковима који 

имају карактер личних примања) у просеку су око 97 милиона ЕУР, што је више од 

просечних субвенција (96 мил.).У 2017. години трошкови  запослених (заједно са 

социјалним програмом) износили су 16 милијарди динара или чак 133 милиона ЕУР.  

 
         Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије. 

У читавом посматраном периоду (2000-2018) трошкови зарада износили су 1,84 

милијарде ЕУР (текући курс), што је, нпр. довољно да се изгради 1225 километара нове 

железничке пруге. Истовремено, број запослених у Железницама Србије је смањен са 

652,06
600,29

897,17 850,92
955,48

867,70

683,47

356,14 311,83

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

График 18. Kредитна задуженост Железнице Србије у периоду 2006-2014мил. ЕУР

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

График 19. Трошкови запослених у Железницама Србије у периоду 
2000-2018

у 000 РСД



161 
 

32.832 у 2000. години  на 10.255 на крају 2018. године. Број запослених смањен је за 

22.577 или за чак 2,3 пута. (График 20.).  Иако би требало да опадају, трошкови 

запослених  значајно расту и у 2017. години су чак за 6,4 пута већи него у 2000. години. 

 
Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије 

Из Графика 21. види се да су трошкови запослених за 25% већи од укупних 

транспортних прихода  железнице! ЖС са сопственим пословним приходима од 

обављања основне делатности могу да покрију једва 80% трошкова запослених. 

 
Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије 

У посматраном скоро дводеценијском периоду укупна државна давања за текуће 

пословање железница износила су чак 2 милијарде ЕУР и ишла су углавном за 

подмирење зарада запослених. Овај тренд је настављен и после реорганизације 

железница средином 2015. године, и поред тога што су редовне државне субвенције 

баш у овом периоду достигле највиши ниво (у просеку 14,6 милијарди динара 

годишње). У три реформске године (2016-2018) укупне државне субвенције за текуће 

пословање железнице (редовне и наменске) у просеку износе 103 милиона ЕУР 

годишње и приближно су једнаке годишњим трошковима запослених. То је зато што су 

повећане субвенције државе ишле и за покриће трошкова социјалног програма за 

велики број радника који је у овом периоду напустио железнице. 

Овакви трендови говоре о ниском нивоу економичности и продуктивности и  

резултат су веома слабог управљања пословним ресурсима у Железницама Србије. 

Зато се имплементација пројектног управљања и увођења тржишних инструмената и 

конкуренције у пословање, пре свега кроз имплементацију ЈПП,  поставља као нужан 

услов повећања ефикасности пословања у железницама. До тог закључка воде и 

поређења трошкова запослених са укупним транспортним приходима железнице.  
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График 20. Број запослених у Железницама Србије у периоду 2000-2018
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(5) Ниска улагања у обнову капацитета 

Амортизација чини више од ¼ пословних расхода ЖС (26,3%). Амортизација је 

највећа обрачунска ставка у негативном пословном резултату ЖС. У кумулираним 

непокривеним губицима ЖС ад, који су у периоду од 2000-2015. године ранга око 160 

милијарди РСД (1,4 милијарди ЕУР), учешће амортизације је на нивоу 83,9%. За 

покриће трошкова амортизације у првој декади овог века ЖС би морале уложити 51%  

пословног прихода, а на самом почетку (2001) и свих 90%. Већа улагања сопствених 

средстава у обнову инфраструктуре смањила су могућност релног покрића 

амортизације сопстевним приходима на ниво од само 22%. Међутим, пошто су у 

структури пословног прихода ЖС државне субвенције у просеку скоро 60%, то значи 

да је железницама и даље потребно чак 80% сопствених транспортних прихода да 

реално покрију обнову основних транспортних капацитета (График 22.). 

Држава се у прошлости опредељивала за директна буџетска финансирања 

капиталног ремонта пре свега возних средстава. Током деведесетих био је на снази 

посебан порез на промет од 3% за железнице, а у периоду од 2009-2013. године Влада 

Србије је уложила око 9 милиона ЕУР у инвестиционе оправке железничких возила 

кроз тзв. „Програм помоћи домаћој шинској индустрији“. Актуелни програми обнове 

железница у Србији финансирају се скоро у целини из екстерних извора, углавном из 

кредита МФИ и иностраних влада, за које се држава директно задужује.  

 
Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије 

Закључује се да железнице као капитално-интензивна грана транспорта из 

сопственог пословног прихода не могу да обнове и модернизују основна средства и да 

су дугорочно упућене на имплементацију пословних облика екстерног финансирања 

инвестиционог и текућег одржавања. 

(6) Ниска улагања у одржавање капацитета 

Анализом годишњих извештаја о пословању30, може се констатовати да укупни 

остварени пословни расходи ЖС у периоду 2000-2018. године износе 5.200 милиона 

ЕУР. За  одржавање капацитета железничког саобраћаја (пруге и возна средства) 

уложено је у истом периоду 381 милиона ЕУР, или тек 7,3% укупних пословних 

расхода. Трошкови одржавања мобилних капацитета чине просечно само 4,47%  

                                                           
30 Годишњи извештаји о пословању Железница Србије ад (и издвојених друштава) за период од 2012-

2018. године могу се наћи на сајту АПР (https://w.w.w.apr.gov.rs/registri/finansijski-izvestaji), a за раније 

године у Архиви Сектора за план и анализу ЖС ад и Архиви Секретаријата органа управљања ЖС ад. 
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График 22. Железнице Србије: Покривеност амортизације пословним 
приходима у периоду 2001-2017
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пословних рахода железница, а учешће трошкова одржавања пруга је још мање: 2,82%. 

У посматраном периоду трошкови одржавања локомотива и вагона били су 234 

милиона ЕУР или 61% укупних трошкова одржавања, а у одржавање пруга и пружних 

постројења уложено је свега 147 милиона ЕУР или 39% укупних трошкова одржавања. 

Од пет динара усмерених на одржавање три се улажу у одржавање железничких возних 

средстава, а два у одржавање пруга. (График 23.). 

У посматраном периоду у текуће одржавање железничких мобилних капацитета 

годишње се улагало просечно око 1,95 милијарде динара (око 16,5 милиона ЕУР), а 

исказане потребе су обично три и по пута веће: 6,8 милијарде динара или око 58 

милиона ЕУР. Ови износи приближно тачно одређују реално потребна улагања да би 

се одржао потребан ниво исправности мобилних капацитета према реду вожње. У 

пракси то значи да би имобилизација возних капацитета пала са 67% на око 19%. 

У посматраном периоду (2000-2018) за текуће одржавање железничких пруга 

издвајано је просечно годишње 915 милиона динара или око 7,8 милиона ЕУР.  

Стварне потребе у одржавању пруга далеко су веће. Међутим, у 2018. години уложено 

је 3,5 милијарде динара, знатно више него у свих шест ранијих година заједно (2012-

2017). Важан разлог је извршена организациона реформа половином 2015. године, 

којом је одржавање пруга постало core делатност посебног железничког предузећа 

Инфраструктура ЖС ад.  

 
Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије ад. 

У Графику 24. види се да је структура одржавања пруга и пружних постројења 

таква да на материјал и резервне делове отпада 61 % или око 4,7 милиона ЕУР 

годишње, док су трошкови екстерних услуга 39%, или 3,1 милиона ЕУР просечно 

годишње. У „ексцесној“ 2018. години трошкови пружних  материјала и резервних 

делова су 2.376 милиона динара или 20,1 милионa ЕУР, што чини 68% укупних 

трошкова одржавања пруга, док су услуге 9,5 милиона ЕУР или 32%. То значи да је 

јавно предузеће за управљање железничком инфраструктуром (Инфраструктура ЖС 

ад-ИЖС) углавном оријентисано на сопствену (in-house) организацију одржавања 

пруга (ЗОП и ЕТД), а знатно мање на екстерне услуге.  
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График 23. 
Железнице Србије: Трошкови одржавања у укупним расходима у 

периоду 2000-2018
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Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије 

Уколико се ниво одржавања из 2018. године одржи и узме да су трошкови радне 

снаге и трошкови енергије једнаки трошковима материјала и резервних делова, онда би 

годишња вредност сопственог одржавања пруга и пружних постројења била преко 40 

милиона ЕУР. С обзиром да ИЖС троше још око 9,5 милиона ЕУР на екстерни ремонт 

пруга, укупна потребна годишња улагања у одржавање пруга и пружних постројења 

могу се проценити на око 50 милиона ЕУР.  Ова груба рачуница показује да су 

потребна годишња улагања у одржавање пружне инфраструктуре 4 пута већа од 

стварних улагања која су у периоду 2000-2018. износила просечно 12,5 милиона ЕУР 

годишње. Ова сума одређује приближни годишњи финансијски оквир посла за 

потенцијалног  екстерног испоручиоца услуга одржавања или за ЈПП пројекте текућег 

одржавања железничких пруга. 

Даља анализа показује да су железничка превозничка друштва више усмерена 

на екстерне добављаче услуга одржавања (68%),  односно  на специјализована 

предузећа за одржавање железничких возних средстава (ремонтери), а 1/3 је одржавање 

у сопственим погонима. (График 25).  

Извор: Годишњи извештаји о пословању Железница Србије. 

У посматраном периоду (2000-2018)  ЖС  су просечно годишње трошиле за 

набавке материјала и резервних делова 469 милиона динара, па се може проценити да 

су трошкови одржавања возних средстава у сопственим погонима (заједно са 

трошковима рада) могли износити око 8 милиона ЕУР. Ако се узме да су годишња 

плаћања за одржавање возних средстава код екстерних добављача још око 8,5 милиона 

ЕУР, укупна улагања у одржавање возних средстава ЖС могу се проценити на око 16,5 
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Железнице Србије: Трошкови одржавања пруга у периоду 2000-2018
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График 25. 
Железнице Србије: Трошкови одржавања возних средстава у периоду 2000-

2018
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милиона ЕУР годишње. Стварне потребе за одржавањем возних средстава су 3,5 пута 

веће, односно близу 60 милиона ЕУР.  Овај износ одређује приближни годишњи 

финансијски капацитет посла за  екстерног испоручиоца услуга или за привлачење 

слободног приватног капитала кроз ЈПП пројекте у области текућег одржавања 

железничких возних средстава.  

Рекапитулација ове анализе показује да су просечна годишња улагања ЖС у 

укупно одржавање капацитета на нивоу 3.422 милиона динара или око 29 милиона 

ЕУР, од чега 17,4 милиона ЕУР или 60% у сопственој режији (ЗОВС, ЗОП и ЕТД). 

Потребан ниво годишњих улагања у одржавање основних средстава у железницама 

процењује се на близу 110 милиона ЕУР.  

2. Процеси екстернализације делатности у Железницама Србије 

Активности железница на постизању већег степена ефикасности пословања у 

последњих три деценије исцрпљивале на реорганизацијама (spin-of) и на аутсорсингу 

многих споредних делатности. У том погледу посебно се могу издвојити период 1991-

2001. године и период од 2015. године.  

У последњој декади XX века у ЖС су се одвијале су се осмишљене активности 

на екстернализацији већине non-core делатности и ангажовању спољних експерата у 

обављању неких значајних пословних процеса. Ове активности су биле усмерене на 

смањење трошкова и увођење тржишних инструмената у пословање и углавном су 

сереализовале кроз следеће програме: (1)екстернализације већине споредних, углавном 

вансаобраћајних делатности; (2) екстернализације инвестиционог одржавања возних 

средстава и пруга; (3) супституције увоза; (4) заједничких улагања и стратешког 

партнерства; (5) увођење екстерних специјалистичких услуга.  

(1) Екстернализација споредних делатности одвијала се кроз унутрашњу 

реорганизацију јединственог железничког јавног предузећа (ЈЖТП „Београд“). Највећи 

број несаобраћајних делатности издвојене су у посебна правна лица, фирме-кћерке са 

државним капиталом и запосленим који су претходно били радници ЈЖТП. Издвојене 

су заједничке набавке и централна стоваришта (Желкомерц доо), штампање службених 

образаца и издавачка делатност (Желнид доо), станичне и друге угоститељске и 

хотелијерске услуге, укључујући и возно угоститељство (Желтурист доо), газдовање 

становима и градња станова (Желстан доо), одржавање пословних зграда (Друштво за 

одржавање зграда доо), чување и заштита железничких објeката (Fulprotekt doo), 

чишћење и нега путничких кола (Нега кола доо),  агенцијска продаја услуга 

железничког путничког превоза и железничког туризма (Београдтурс доо), заштита 

инвалида (Заштитне радионице доо). У теoрији се ове активности не подводе под 

аутсорсинг (види Grubišić-Šeba, 2014, стр 48.), већ је реч о унутрашњој реорганизацији 

јавног предузећа. Ипак, менаџмент фирми-кћерки постављан од стране матичне 

компаније био је готово самосталан у доношењу пословодних одлука, а однос са 

оснивачем је путем годишњег комерцијалног уговора постављен на класичну релацију 

купац-добављач. Основни мотиви за ову реорганизацију били су исти као и код 

аутсорсинг аранжмана: смањење броја запослених, смањење трошкова пословања и 

фокусирање на основну делатност. Менаџмент издвојених предузећа дошао је у 

прилику да буде више фокусиран на делатност, док су у in–house периоду ове 

делатности биле занемарене од стране централног менаџмента Железница. Од ове 

реорганизације очекивала се и већа ефикасност у пословању новооснованих друштава. 

Ове реорганизације, међутим, нису довеле до жељених ефеката у погледу 

смањења трошкова и повећања ефикасности пословања железнице. Главни разлог је 
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што су новостворене фирме-кћерке задржале позицију монопола и даље остале 

ослоњене на пословни систем ЖС као готово једино тржиште, без успешних покушаја 

да се иновативном понудом прошире на тржишта ван железнице. Уместо тога нове 

фирме су неконтролисано запошљавале и подизањем цена својих услуга и 

прекомерним непланским испорукама знатно повећавале трошкове пословања ЖС. 

Тиме су битно допринеле великој дерогацији вантранспортних прихода и железничке 

имовине коју су користиле. Увођењем система јавне набавке фирме-кћерке су 

углавном банкротирале, без могућности да се одупру конкуренцији отвореног 

тржишта.  С друге стране, централни менаџмент ЖС као матичне компаније  у овим 

реорганизацијама није препознавао економске шансе, већ их третирао пре свега као 

технику за смањење броја запослених, односно трошкова за зараде. Реорганизације 

нису допринеле повећању квалитета јавне услуге железничког превоза. 

(2) Екстернализација одржавања пруга и железничких возних средстава 

огледала се кроз перманентно повећавање учешћа екстерних услуга одржавања у 

укупном одржавању. Екстерне услуге одржавања су пружале домаће ремонтне 

организације (ЗГОП ад Нови Сад у области ремонта пруга, Минел-контактне мреже 

ад и Минел трафо ад у области ремонта електропостојења, као и разна грађевинска 

предузећа, а у области ремонта возних средстава Машинска индустрија МИН Ниш, 

ГОША Смедеревска Паланка, Шинвоз Зрењанин, Братство Суботица, 

Електроремонт Суботица, Минел елво Београд, Фабрика вагона Краљево и други). 

Тренд у екстернализацији одржавања имао је све одлике аутсорсинг аранжмана, путем 

којих су из делокруга ЖС измештани процеси великих и средњих оправки. У области 

одржавања возних средстава аутсорсинг пословних процеса развијао се много брже, 

тако да данас услуге екстерног одржавања чине 68% вредности укупног одржавања, 

док се 31% вредности одржавања пруга одвија путем спољних добављача. За разне 

економско-техничке експертизе (атестирање, хомологација технички и финансијски 

надзор) традиционално су ангажовани научни институти, консултантске куће и др.  

(3) Супституција увоза предстваљала је програм укључивања домаћег 

приватног и друштвеног произвођачког сектора у послове формирања и пружања 

услуга јавног железничког превоза у условима економске блокаде Србије у периоду од 

1992-1995. У Пројеку супституције увоза технички и менаџмент набавке покренуо је, 

на бази расположиве техничке документације, освајање и производњу различитих 

увозних компоненти и опреме потребне за одржавање железничких капацитета. У 

сарадњи са домаћим техничким институтима (Институт Кирило Савић, Институт 

Михаило Пупин,  Институт Винча, Војно-технички институт, Институт за 

испитивање материјала, Машински факултетет, Електротехнички факултет, 

Технолошки факултет, Саобраћајни факултет и др.) освојена је производња  преко 

15.000 различитих компоненти потребних за одржавање железничких капацитата.  Ово 

је довело до значајних промена у привредној структури, које су се огледале у стварању 

домаћег приватног произвођачког сектора у области железничких материјала и опреме. 

На тој тражњи настало је и развило се неколико стотина приватних HiTec компанија у 

Србији. Ови пројекти нису били само аранжмани набавке, већ радило се о освајању 

нових производа путем заједничких улагања и у доброј мери о аутсорсингу 

компоненти које су се до тада асамблирале или оправљале у железничким 

радионицама. ЖС су (као јавни сектор), поред техничке документације, обезбеђивале 

контролу квалитета, технички надзор, испитивања у лабораторијама и хомологацију, а 

делом и финансирање. Добављачи финансирају производњу прототипа и пробне серије 

и комерцијалну испоруку, развојни и производни простор и стручну радну снагу.  
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(4) Заједничка улагања и стратешко партнерство. Железнице Србије, као 

јавни партнер, закључиле су више стратешких уговора о дугорочној пословно–

техничкој сарадњи уз трансфер технологије са еминентним светским произвођачима 

железничке опреме, као што су: Alsthom, Siemens, Krupp-Thyssen, Sab Wabco 

Westinghouse, Valdunes, General Motors, Breda-Ansaldo, Ganz Motor и др. Ови јавно-

приватни пројекти имали су облик заједничких улагања и стратешког партнерства. У 

овом раду ће се укратко поменути неки од ових пројеката. 

1. Пројекат машинске обраде моноблок точкова  

Уговор између француске компаније Valdunes и ФЖВ Желвоз, Смедерево у 

области производње железничких моноблок точкова. Valdunes, као највећи светски 

произвођач железничких точкова за локомотиве и вагоне, у ово стратешко партнерство 

уложио је савремену технологију (модернизовани нумерички струг-карусел), формирао 

производну линију за машинску обраду у оквиру фабрике Желвоз у Смедереву и 

обучио локално особље. ФЖВ Желвоз, у саставу пословног система ЖС, обезбедио је 

одговарајући пословни простор, стручну радну снагу и обртни капитал. Уговор је 

закључен 1997. године, на 20 година. Вредност уговора износила је 96 милиона USD за 

уговорни период. ЖС су обезбедиле гарантни депозит од 3,3 милиона FRF, а  пројекат 

је финансијски подржавала Franco-Yugoslav banka Pariz. 

2. Пројекат производње инвертора за путничка кола за велике брзине Z-1 

Уговор између француске компаније Alsthom, Париз и Минел–Елво, Београд у 

области производње статичких претварача (инвертора) за Z-1 путничка кола за брзине 

преко 200 km/h реализован је формирањем заједничке фабрике у Београду,  што је 

представљало највећи технолошки скок у српским железницама. Alsthom је бесплатно 

пренео на ЖС технологију производње статичких претварача, поставио производну 

линију у Београду и обучио локално особље. ЖС су на тај начин аутсорсовале монтажу 

и одржавање најважније и финансијски најскупље компоненте савремених путничких 

кола на екстерног домаћег добављача, са ослонцем на технологију лидера у бранши. 

Желкомерц доо Београд, (фирма-кћерка ЖС) је четврти актер овог сложеног 

аранжмана, био је задужено за пласман статичких претварача и компоненти за 

тржишта Alsthom-а, ЖС и трећа тржишта. Уговор је закључен 1997. године на 

неограничен период. Вредност овог пројекта на годишњем нивоу износила је 6,6 

милиона USD. Пројекат је финансијски подржавала Franco-Yugoslav banka Pariz. 

3. Пројекат производње кочне опреме са трансфером технологије 

Уговор о дугорочној пословно-техничкој сарадњи између компанија Sab Wabco 

Westinghouse и Прва Петолетка – Кочна техника из Трстеника, уз посредовање ЖС. 

Sab Wabco Westinghouse је извршио бесплатан пренос технологије за производњу свих 

компоненти кочнице за железничка возила на ППТ Кочна техника и обавезао се на 

куповине истих у износу од 20 милиона ФРФ у првој години сарадње и сваке године за 

нових 20 милиона франака више. ЖС су на дуги рок постигле сигурност у снабдевању 

са кочном опремом високе технологије, што је значајно утицало на квалитет услуге 

јавног железничког превоза. Sab Wabco као светски реномирани произвођач кочне 

опреме овим аранжманом извршио је пенетрацију на тржиште које је до тада 

традиционално заузимао Кnorr–Oerlikon и омогућио јефтино снабдевање свог тржишта 

компонентама кочнице од локалног произвођача из Србије. Уговор је склопљен 1997. 

године, на период од 20 година. Вредност уговора била је 1.240 милиона USD. 
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4. Пројекат модернизације дизел локомотива 

Аранжман за реконструкцију и модернизацију 60 дизел-електричних 

локомотива производње GM.EMD серија ЈЖ 661,664,666, у власништву ЖС, склопљен 

је између General Motors–USA и ЖС. Према овом аранжману локомотиве би биле 

модернизоване у МИН Ниш, уз кооперацију домаћих ремонтера шинских возила и 

малих и средњих приватних произвођача компоненти. General Motors, као приватни 

партнер, обезбедио би пласман технологије и испоруку основних компоненти и 

обезбедио финансирање пројекта из дугорочног зајма владе Јапана, који служи за 

изравнавање спољнотрговинског дефицита САД према Јапану. ЖС би тако у 

потпуности екстернализовале  и знатно појефтиниле одржавање и постигле већу 

поузданост главног парка дизел-локомотива, ослањајући се на добављаче из земље и 

иностранства. Протокол о намерама је закључен 1996. године у Чикагу на период од 15 

година. Вредност пројекта износила је око 60 милиона УСД, у чему би домаће фирме 

учествовале са 24 милиона УСД (40%). Аранжман је прекинут НАТО бомбардовањем 

Србије и настављен 2001. године, али никада није доведен до краја.  

5. Пројекат модернизације путничких кола за велике брзине  

Уговор о индустријској кооперацији и трансферу технологије у производњи Z-1 

путничких кола за велике брзине, закључен између италијанског концерна Breda са 

конзорцијумом српских фирми на челу са компанијом Гоша, Смедеревска Паланка. 

Развој и трансфер технологије дизајна би финансирала Breda, а производни простор и 

стручно особље домаћи партнер–Гоша. Железнице Србије, иницијатор аранжмана,  су 

на тај начин обезбедиле пренос процеса одржавања путничких кола за велике брзине 

Z-1 на екстерне домаће и стране добављаче.   Вредност пројекта била је 27,6 милиона 

USD, од чега 40% финансира домаћи конзорцијум. Предлог уговора је закључен 1998. 

године. Пројекат је прекинут NАТО бомбардовањем и није обнављан.  

6. Пројекат модернизације електричних локомотива 

Пројекат о индустријској кооперацији у реконструкцији и модернизацији 120 

електролокомотива ЈЖ серије 441 између италијанског концерна Ansaldo–Breda и ЖС, 

са трансфером технологије на МИН-Ниш. Предлог уговора је закључен 1998. године. 

Вредност пројекта била је око 50 милиона USD, од чега 85% изводи домаћи 

конзорцијум. Пројекат је прекинут НАТО бомбардовањем и није обнављан. 

7. Пројекат модернизације маневарских локомотива 

Предлог пројекта реконструкције и модернизације 60 дизел-електричних 

маневарских локомотива ЈЖ серије 641-300, закључен између ЖС и мађарске 

компаније Ganz Motor Kft, Budapest. ЖС су пренеле интерно извођен капитални ремонт 

маневарских локомотива на конзорцијум екстерних добављача.  Модернизацију и 

капитални ремонт дизел мотора Pielstick 8PA4 извршио би произвођач мотора  Ganz 

Motor Kft, а ремонт осталог дела локомотиве домаћи ремонтери, Шинвоз, Зрењанин и 

МИН Локомотива, Ниш. Финансирање би обезбедио мађарски партнер на основу 

извозног кредита Еxim bank Budapest и Споразума о сарадњи Републике Мађарске и 

Републике Србије. Укупна вредност пројекта је 7,2 милиона ЕУР. 

8. Пројекат дугорочног offset аранжмана 

Уговор о дугорочном offset-у склопљен је између немачког концерна Krupp–

Thyssen и ЖС 1998. године. Предузеће Желкомерц организује у сарадњи са локалном 

индустријом (Ковачница Лешак и Ливница Кикинда) производњу и испоруку кућишта 

за локомотиве за Немачку, и на тај начин обезбеђује финансирање опреме за своје 
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електролокомотиве, које производи и испоручује Krupp–Thyssen. Овим уговором ЖС 

са српским добављачима предузимају испоруке домаће робе и услуга за потребе 

Немачких железница, како би обезбедиле финансирање компоненти за сопствене 

електролокомотиве. Свака страна финансира свој део испоруке. Годишња вредност 

овог арнажмана износила је преко 720 хиљада УСД. Значајно већи offset аранжман ЖС 

су договарале са немачком компанијом Daimler-Benz InterServices AG (Debis). 

9. Пројекат рециклаже челичног отпада 

Протокол о формирању регионалног центра за рециклажу челичног отпада 

(scrap) закључен је између ЖС и ИНОС Ангросировина Ваљево с једне и Krupp–

Thyssen с друге стране,  у циљу стварања гарантног депозита за кредит Deutche bank 

као извора за финансирање великих пројеката модернизације ЖС. Укупна процењена 

вредност овог пројекта износила је преко 100 милиона DEM. Пројекат је покренут 

1997. године, али је прекинут због НАТО бомбардовања. 

(5)  Прибављање екстерних специјалистичких услуга у пословном систему 

железница традиционално је у области техно-економских експертиза (атестација, 

надзор и сл.).  Поред тога, ЖС су ангажовале и екстерне специјалистичке куће на 

пословима дефинисања дугорочне пословне стратегије и реструктурирања. Још 1992. 

године склопљен је уговор за израду пројекта Нове организационе структуре ЖС са 

 Институтом Француских железница Sofrerail Paris31, са циљем да ЖС постану једна од 

модерних европских железничких компанија. Процеси ангажовања спољних експерата 

настављени су посебно после 2002. годне, када су ангажоване многе реномиране 

консултантске куће на дефинисању програма реструктурирања српских железница у 

различитим доменима, као што су: Safege&Ardenuy, PWC, Egis, ATKarney, 

Booz&Allen&Hamilton, Planet, Grand Thorton, Deloitte&Touche, KPMG и други.  

Железнице Србије данас плански и интензивно врше екстернализацију 

појединих активности и делатности на спољне добављаче или ангажују екстерне 

специјалисте за различите специфичне ad hoc послове у циљу да повећају ефикасност 

пословања и смање трошкове пословања. Аутсорсингом као инструментом 

ефикасности употребе ресурса железничка јавна предузећа долазе у повољнију 

тржишну позицију и постају конкурентнија на отвореном транспортном тржишту. 

Процеси аутсорсинага у железницама могу да се одвијају у два правца:  

а) У настојању да смањи трошкове менаџмент пословног система доноси одлуке 

о препуштању различитих помоћних и заједничких стандардизованих активности, које 

нису јавна услуга железничког превоза, специјалистичким организацијама, које ће 

ангажовати своје финансијске ресурсе за обављање ових активности (вођење 

пословних књига, обезбеђење и чување пруга и објеката, чишћење, грађевинско 

одржавање објеката, маркетинг, информисање јавности и сл.). При томе, већина ових 

послова не мора да буде у непосредној вези са квалитетом јавне услуге железничког 

превоза. ЖС троше на ове заједничке активности скоро 20 милиона евра годишње.  

б) У пословном систему железница постоје значајне интерне логистичке 

делатности које непосредно утичу на обављање и квалитет јавне услуге железничког 

превоза. У ове делатности спадају пре свега одржавање локомотива и вагона,  

одржавање пруга и пружних постројења, набавка специфичних железничких 

                                                           
31 Sofrerail, ŽTP Beograd, Saobraćajni institut CIP, (2012), Javno železničko preduzeće –Beograd, JŽTP 

Beograd: Reforma organizacioniih struktura preduzeća, Završni izveštaj, sv. 1-7, maj 1992. 

 



170 
 

материјала (шине, прагови, колосечни прибор, сигнализација, резервни делови и 

склопови и сл.). У настојању да повећа ефикасност пословања, менаџмент железнице 

може донети одлуку о препуштању ових делатности екстерним специјалистичким 

организацијама, посебно оним које су произвођачи железничке опреме. Истраживање 

финансијских ефеката пребацивања делатности одржавања на екстерне специјалисте 

представља прворазредан задатак менаџмента железнице с обзиром да су овде велике 

резерве за повећање ефикасности пословања. ЖС троше на одржавење преко 110 

милиона евра годишње. 

Процеси аутсорсинга у железницама у Србији данас су саставни део актуелних 

процеса реструктурирања и један од инструмената за увођење тржишних елемената у 

пословање. Процеси реструктурирања железница трају последње три деценије и 

посебно су интензивирани после 2002. године, доношењем новог Закона о железници. 

Законом су ови процеси хармонизовани  са истосмерним процесима у железницама 

Европске уније. Значајне измене организационе структуре ефективно су кренуле тек 

средином 2015. године. Тада су из јединственог пословног система ЖС ад, на основу 

Закона о привредним друштвима, издвојене три посебне технолошке целине и 

лоциране у три нова железничка привредна друштва (модел издвајања уз оснивање, 

дефинисан чланом 303. Закона о привредним друштвима). Овим издвајањем 

управљање мрежом пруга измештено је у друштво Инфраструктура ЖС ад, превоз 

робе у друштво Србија Карго ад, а превоз путника у друштво Србија Воз ад. Нова 

железничка друштва наставила су да послују као правно, организационо и економски 

независни тржишни ентитети у власништву државе. 

Аутори посматрају овaj тип организационих промена као реорганизацију, јер се 

све дешава унутар једног пословног система у власништву и под управом државе 

(Grubišić-Šeba, 2014). Међутим, може се тврдити да се ради и о својеврсном 

аутсорсингу, који је спровела држава као титулар, с обзиром да издвојена друштва  

послују правно и управљачки независно и да су до јуче интерне  делатности ЖС 

постале предмет испоруке екстерних добављача. На пример, Инфраструктура ЖС ад 

пружа на уговорној комерцијалној основи новим железничким оператерима (Србија 

Карго ад и Србија Воз ад) услуге употребе јавне железничке инфраструктуре. Србија 

Воз ад уговара са Србија Карго ад одржавање сопственог локо парка у до јуче 

заједничким радионицама које су деобом припале Србија Каргу ад.  

Овом фазом реформе железница у Србији постигнути су следећи ефекти 

(KPMG, 2018): (1) Република Србија је хармонизовала организацију националног 

железничког тржишта у складу са директивама Европске уније,32 које су усмерене на 

интероперабилност и стварање јединствног европског транспортног тржишта; (2) 

Омогућена је ефикаснија контрола великих буџетских субвенција за железнице; (3) 

Стварени су предуслови за перманентно смањивање државних субвенција и 

оспособљавање железничких јавних предузећа за пословање на отвореном тржишту; 

(4) Менаџмент у железничким предузећима стављен је у позицију да ефикасније 

управља трошковима пословања и оствари излазак из зоне губитака; (5) Створени су 

повољнији услови за увођење тржишних инструмената и привлачење слободног 

приватног капитала у пословање железничких предузећа. 

3. Потенцијал примене ЈПП у железничким пословним системима у Србији 

Потенцијали примене ЈПП у пословном систему ЖС могу се мерити (1) 

израженим потребама за техничком и пословном модернизацијом у циљу подизања 

                                                           
32 EU Directive 91/440/EEZ; 2008/57/EZ; 2016/797/EZ 
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квалитета јавне услуге железничког превоза и нивоа конкурентности железничких 

предузећа, (2) обимом потребних финансијских средстава да би се ова модернизација 

извела и (3) неуспехом већине до сада предузетих outsourcing и spin-of аранжмана. 

Стратегијом развоја саобраћаја у Републици Србији 2008-2015 („Службени 

гласник РС“, бр. 55/2005) утврђено је да пројекти модернизације имају за циљ „да 

транспортни систем Републике Србије буде компатибилан  са транспортним системом 

Европске Уније са тенденцијом даље модернизације“. Централно место у железничком 

транспорту је пројекат изградње  двоколосечне пруге за брзине 200 km/h на транзитном 

Коридору X, чиме овај правац постаје компатибилан са другим пругама Трансевропске 

транспортне мреже (Trans-European Transport Networks – TETN). Овакви велики 

подухвати захтевају огромна финансијска средства и могуће их је обезбедити путем 

комбиновања више извора и модела финансирања. Стратегијом развоја саобраћаја 

предвиђено је финансирање модернизације железнице из „фондова ЕУ, кредита МФИ, 

домаћих фондова, средстава јавно-приватног партнерства и сл“. Очекује се да оваква 

политика развоја саобраћаја „допринесе економском просперитету и  омогући 

ефикасно коришћење средстава из буџета Републике Србије“.  На тај начин, поред 

институционалних и регулаторних, постављени су и повољни политички фактори за 

укључивање ЈПП у пројекте ЖС. Стратегија препознаје железнице као атрактивну 

област за дугорочна улагања приватног капитала путем различитих ЈПП модела. 

Вредност постојећих и планираних пројеката техничке модернизације 

железница у Србији процењује се на преко 7 милијарди евра. До сада завршени или 

започети пројекти  вреде скоро 2 милијарде евра и финансирани су искључиво на 

традиционалан начин,  директим државним улагањима. Приватни сектор се укључује у 

ове инвестиције углавном на субконтракторском нивоу, као извођач радова или 

добављач инвестиционих материјала и опреме. Ова пракса се наставља и поред 

формално развијене ЈПП регулативе (Закон о ЈПП и концесијама, Уредба о надзору над 

реализацијом јавних уговора о ЈПП), постојећих институционалних механизама 

(државна Комисија за ЈПП) и политичко-развојних опредељења (Стратегија развоја 

саобраћаја). Може се тврдити да државне институције и јавна железничка предузећа у 

Србији још увек не препознају потенцијал ЈПП као модела ванбуџетског финансирања 

пројеката јавне инфраструктуре. Поједини аутори одраније указују да је „главни 

разлог“ за државни монопол „висока социо-економска вредност инфраструктурних 

пројеката“ и предлажу да се дефинишу „смер и обим сарадње приватног и јавног 

сектора у планирању, изградњи, финансирању и управљању инфраструктурним 

системима“ (Benković et al, 2010:313).  

Може се закључити да задржавање буџетског модела финансирања великих 

железничких инфраструктурних пројеката  представља меру инерције државних органа, 

менаџмента јавних предузећа и приватног сектора и стварне развијености амбијента 

за ЈПП иницијативе. Недостатак практичних знања и „несистематичан приступ у 

истраживањима“ главни су разлог изостанка примене ЈПП модела у извођењу 

железничких пројеката. (Milovasljević&Benković, 2009) Постоји огромна потреба да се 

подигне ниво упућености стратешког и оперативног менаџмента железничких јавних 

предузећа и ресорних државних органа о потенцијалима ЈПП у области динамике 

инвестиција у железницама и подизања квалитета јавне услуге железничког 

транспорта.  

Полазећи од изложеног стања, неопходно је трагати и за другим могућностима 

примене ЈПП у железничким пројектима у Србији. То су пре свега пројекти који су 

везани за делатности одржавања и логистике, које непосредно учествују у 



172 
 

формирању јавне услуге железничког превоза. Без ових делатности услуга јавног 

железничког превоза робе и путника не би била могућа. Ове делатности  имају висок 

степен интерактивности, који изворно произилази из строго дефинисаног техничког 

односа железничке пруге и железничког возила (тзв. однос „шина-точак“). Ове 

делатности имају смисла само у јединственом ланцу технолошке повезаности 

железничког транспортног система. Због тога се може тврдити да су железнице 

технолошки јединствен систем. То имплицира да организационо и управљачко 

јединство нису неопходни услови за пословање железничких предузећа, већ њихово 

технолошко јединство. С обзиром на ово, пројекте одржавања техничких капацитета 

железнице и модернизације система одржавања и логистике треба посматрати као 

саставни део програма модернизације железница. 

Одржавање железничких фиксних и мобилних капацитета у потребном 

обиму и квалитету захтева значајна и континуирана финансијска улагања. Ова улагања 

нису ни приближно израчуната. Међутим, стабилно финансирање пројеката одржавања 

и пројеката модернизације линија одржавања је  неопходно, очекивано, велико и за 

њега постоји изражена потреба јавних предузећа железнице. Делатности одржавања 

техничких капацитета железнице су веома сложене и обухватају: погоне за одржавање 

контактне мреже, електро-енергетских постројења, горњег строја пруге, скретничких 

система, сигнално-сигурносних система, система даљинског управљања, 

телекомуникационих система, пружне механизације;  линије за одржавање дизел и 

електро вучних локомотива, дизел и електро возова, путничких кола и теретних вагона 

различитих типова; набавку агрегата и склопова, радионичке опреме и сл.  

Железничке делатности одржавања и логистике имају технички софистицирану 

и скупу инфраструктуру, чија се вредност процењује на око 300 милијарди динара (око 

2,5 милијарди ЕУР).33 Ове делатности су већ пројектно организоване, имају утврђене 

локације, одређени ниво техничке опремљености и деломично очуване стручне тимове. 

Поред тога,  ове делатности имају тржишно дефинисану понуду и континуиран раст 

тражње, који превазилази тражњу пословног система српских железница. Сигурна и 

растућа тражња за услугама одржавања погодна је за примену пројектног 

финансирања, јер омогућава стабилне новчане токове на дуги рок. Због овакве природе 

делатности одржавања у железницама су велики потенцијал за имплементацију ЈПП. 

Од приватног партнера се очекује да подигне ефикасност и контролу трошкова и да на 

тај начин повећа приходе и подигне квалитет и смањи цену одржавања.  

Према грубој рачуници изведеној у поглављу IX-1.6. потребна финансијска 

средства за одржавање техничких капацитета ЖС процењују се на око 110 милиона 

ЕУР годишње. Железничка јавна предузећа, уз редовну помоћ државе, успевају да 

годишње уложе у одржавање тек нешто више од ¼ потребних средстава. Сваке године 

изостаје преко 80 милиона ЕУР пројеката у областима одржавања железничких 

фиксних и мобилних капацитета. Последице изостанака ових пројеката огледају се у 

отказивању возова и у лаганим вожњама. То значи драстично смањење квалитета и 

конкурентности железничког превоза робе и путника. Постоји очигледна потреба да се 

овај тренд заустави и преусмери у супротном смеру путем ангажовања слободног 

приватног капитала кроз имплементацију јавно-приватног партнерства.  

                                                           
33Према Извештају Железница Србије ад о попису на дан 31.12.2014. год.укупна вредност некретнина, постројења и 

опреме у Железницама Србије уочи организационе реформе износила је на дан 31.12.2014. године око 300 милијар-

ди динара или око 2,5 милијарди ЕУР. (Средњи девизни курс НБС на дан 31.12.2014. године износио је 120, 9583 

динара за 1 ЕУР).  
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Уколико би се одржавање железничких капацитета у Србији у целини 

организовало као ЈПП пројекти, може се проценити да би у периоду од 20 година 

(просечно трајање ЈПП пројекта) финансијски обим ових пројеката био бар 2,2 

милијарде ЕУР. Да би се решио постојећи геп у финансирању одржавања  железничких 

капацитета (80 милиона ЕУР годишње), могући финансијски обим ЈПП пројеката у 

периоду од 20 година био би око 1,6 милијарде ЕУР. С обзиром да тек треба извести 

прецизну рачуницу финансијског обима пројеката у одржавању железничких 

транспортних капацитета, ова груба анализа показује да би та вредност могла да се 

креће између 1,6-2,2 милијарди ЕУР. Изведена квантификација би требало да буде јак 

мотив за приватни сектор да уђе у делатности одржавања ЖС на бази ЈПП. 

Реформа Железница Србије подразумева да са великим инвестиционим 

подухватима државе у техничкој модернизацији паралелно теку процеси унутрашње 

модернизације (Planet, 2015). Ови процеси се односе на различите активности на 

смањењу трошкова и повећању ефикасности пословања, са циљем да се адекватно 

прихвате ефекти техничке модернизације и омогући конкурентност ЖС на дуги рок. 

Међутим, ови процеси теку у недозвољиво ниском интензитету, знатно заостају за 

техничком модернизацијом и прете да умање њене позитивне ефекте. Иако су 

измерени само груби финансијски габарити ових процеса,  постоји изражена потреба 

да се ове активности убрзају иницијативама за мноштво аутсорсинг аранжмана и  

иновативних пројеката заснованих на ЈПП моделу и пројектном финансирању. Ове 

активности су пре свега (KPMG, 2018): 

1. Одржавање сложених техничких и технолошких система железнице, како 

постојећих, тако и оних придобијених новим инвестицијама.  

2. Развијање логистичких перформанси железнице  са пројектима који повећавају 

компаративну предност пружних праваца, приближавају железницу привреди, 

подижу ниво интероперабилности са другим видовима саобраћаја и постижу 

скраћење превозног времена и транспортног пута и снижење логистичких 

трошкова, као што су: изградња главних и локалних интермодалних терминала, 

контејнерских робних терминала, набавка платформа вагона и специјалних 

вагона за превоз готове робе и специјалних врста роба, изградња теретних 

станица са савременим робним магацинима и системима претовара робе,  

изградња модерних путничких станица са вишеструким садржајима  и сл. 

3. Израда техничких пројеката и студија оправданости, како би се избегла 

пракса да се склапају финансијске конструкције и уговарају кредити за пројекте 

без средстава за израду техичких пројеката и студија оправданости. 

4. Успостављање система информатичког управљања поједним пословним 

функцијама, а пре свега: редом вожње, безбедношћу превоза, тарифним 

системом, кредитираним превозом робе, финансијама и финансијским 

контролингом, новчаним токовима, залихама, глобалним системом набавке, 

истраживањем тржишта купаца и добављача, имовином, инвестиционим 

пројектима, информационим станичним системима, системима за продају  и 

наплату карата и сл. 

5. Израда пројеката развоја  локалног, регионалног, градског и приградског 

железничког путничког саобраћаја, укључујући пројекте регионалних возова, 

одржавања  локалних и регионалних линија и пруга у сарадњи са локалном 

привредом и самоуправом, у циљу подстицања регионалног развоја. 

6. Финансијско управљање и контрола, а посебно управљање трошковима радне 

снаге, одржавања, погонске енергије и воде, трошковима задржавања 

иностраних кола и осталим логистичким трошковима и сл. 
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7. Развијање железничке комерцијалне понуде у области транспорта и у 

вантранспортним делатностима, као нпр: пројекти изградње и модернизације 

железничких путничких и теретних станица, терминала за утовар, истовар и 

претовар терета, формирање и пријем маршрутних возова, индустријских 

колосека, различите логистичке подршке, комерцијализација имовине и сл. 

8. Иновација специфичних знања (техничких, саобраћајних, финансијских,  

комерцијалних, информатичких и управљачких), а посебно располагање са 

стручним знањима из области јавних набавки и оних која су потребна за 

имплементацију ЈПП и пројектног финансирања.  

Горњи преглед показује робусност простора за увођење тржишних 

инструмената у управљање пословањем у области железничког транспорта на бази 

екстернализације наведених процеса и њиховим организовањем у дугорочне пројекте. 

Реализација већине ових пројеката могућа је само путем значајног екстерног 

финансирања путем ЈПП модела. Потребе за додатним средствима финансирања 

изградње и одржавања железничких капацитета су далеко изнад  могућности 

железнице, рачунајући и наменска издвајања из државног буџета. Ово треба да буде 

полазиште за имплементацију ЈПП. Из тога произилази закључак да организацију ових 

активности који учествују у формирању јединствене услуге железничког превоза робе 

и путника треба поверити специјалистима из приватног сектора који ефикасније 

управљају новим технологијама, трошковима и ризицима. (поглавље IX-1.1.).  

Један од разлога за неуспех ЖС на пољу реорганизације и аутсорсинга у 

ранијим периодима јесте у томе што ниједна од ових активности по својој природи не 

смањује хронични недостатак финансијских средстава у пословном систему 

железнице (Dubaić, 2014). Може се разлучити да многи помоћни стандардизовани и 

рутински послови, као и повремени специјалистички послови треба и даље да буду 

предмет аутсорсинг аранжмана. Пословна пракса ЖС иде и у правцу наставка процеса 

екстернализације делатности одржавања железничких капацитета.34 То указује на 

стратешку намеру нових друштава ЖС да одржавање основних средстава повере 

специјализованом тржишту добављача. Ови процеси могу да допринесу увођењу 

конкуренције и тржишних инструмената у пословање и могу резултирати 

квалитетнијим и јефтинијим одржавањем. С друге стране, имплементацијом ЈПП 

главнина постојећих линија одржавања остала би у функцији. Може се закључити да 

процеси аутсорсинга могу тек делимично или нимало утицати на решавање проблема 

недостатка финансијских средстава потребних за одржавање, који су ранга бар 80 

милиона ЕУР годишње. Железнички пословни системи принуђени су да траже 

сложеније и дугорочније пословне облике као што је ЈПП, који омогућавају  да 

приватни партнер на дуги рок у јединственом пројекту организује финансирање 

инфраструктуре и испоруку дела јавне услуге железничког превоза. Чини се да је 

најподеснији модел заједничких улагања, јер омогућује непосредну употребу 

постојећих техничких, развојних и људских ресурса железнице. Имплементација било 

ког ЈПП модела у области одржавања железничких мобилних капацитета допринела би 

у доброј мери не само очувању постојећих in-house линија за одржавање, већ би било 

омогућено и финансирање њихове доградње и модернизације.  

ЈПП модел je погодан за већину делатности у системима железнице, јер скоро 

свака захтева капитална улагања у обнову опреме и постројења и нове технологије. 

Многи пројекти текућег и инвестиционог одржавања одлажу се деценијама, јер 

                                                           
34 Железничка јавна предузећа у Србији су у 2019. и 2020. години расписала тендере за јавну набавку 

услуга одржавања инфраструктурних и мобилних капацитета. 
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железничка предузећа немају довољно сопствених средстава, рачунајући и редовне 

државне субвенције. С друге стране, одржавање савремене опреме придобијене из 

нових инвестиција захтева не само већа финансијска средства, већ и улагање у нове 

савремене линије одржавања и нова специјалистичка знања и вештине. Темпо 

модернизације знања и опреме у области одржавања пруга, пружних постројења и 

железничких мобилних капацитета ни изблиза не прати динамику државних 

пројеката изградње нове железничке инфраструктуре. Ова несразмера прети да 

обезвреди реалне ефекте досадашњих значајних државних улагања у железнице у 

Србији, али и отвара пут за ЈПП иницијативе.  

Постоји очигледна потреба временске синхронизације пројеката изградње нове 

железничке инфраструктуре и пројеката одржавања и модернизацие одржавања.  

Потребе за улагањем у делатности одржавања су све веће и динамичније и због 

динамичних измена техничких решења и технологија у железничком саобраћају. Ову 

динамику  није могуће постићи у крутом и формализованом традиционалном моделу, 

па то захтева флексибилније моделе финансирања, као што је пројектно финансирање. 

Модернизација железничких делатности одржавања и логистике мора да се одвија 

паралелно са актуелним пројектима модернизације. Поред тога, менаџмент 

железничких предузећа мора да обрати пажњу на потребу да се „велики“ и „мали“ 

пројекти релизују по усклађеној динамици.  На пример, 2013. године набављени су 

нови дизел-моторни возови за међумесни саобраћај на неелектрифицираним пругама,  

а да капитални ремонт ових пруга још није извршен. Због ове несинхронизације  нови 

возови имају лагане вожње (испод 40 км/h) и убрзано се кваре. Железнице немају 

дефинисане изворе финансирања  за ремонт ових пруга, као ни за реализацију 

пројеката изградње  линија за текуће и инвестиционо одржавање нових возова. 

Синхронизованост у области капиталних улагања у модернизацију железница  захтева 

од државе израду мастер планова, а од менаџмента железничких предузећа 

стратешко планирање. У пракси је  синхронизовано подизање техничких 

перформанси железничког превоза  могуће постићи убрзаном  израдом техничких 

пројеката и  иницирањем њихове реализације путем ЈПП модела. 

Горња илустрација само је приказ малог дела опште инерције стратешког 

менаџмента железничких јавних предузећа и надлежних државних тела у Србији када 

су у питању иницијативе за ЈПП. Неспорно је да постоје огромне потребе за 

модернизацијом већине железничких делатности и да је изграђен повољан  

регулаторни и институционални амбијент за имплементацију ЈПП. Ипак, у 

железницама нема ЈПП пројеката, али има доста пројеката који чекају, јер немају 

опредељене изворе и начин финансирања.  Нема ни иницијатива за ЈПП, ни од стране 

приватног сектора нити од стране менаџмента железнице и надлежних државних 

ресора. У тим условима остају непознати могући обим и структура извора 

финансирања из приватног сектора.  

На страни фактора који умањују потенцијале железничких пословних система за 

примену ЈПП модела на првом месту су спори процеси реструктурирања државних 

железница. У развијеним земљама Запада ЈПП пројекти су се најпре почели 

спроводити у области економске инфраструктуре, пре свега код изградње путева и 

железничких пруга. У Србији и ширем региону  ЈПП још нема примену у реализацији 

железничких пројеката. Добар део разлога је у закаснелом и спором процесу 

реструктурирања железничких система. Вертикално организовани конгломерати нису 

само пословно неефикасни, већ не располажу потребним знањима која генеришу 

иницијативе за другим облицима пословне сарадње са добављачима изузев процедура 

јавне набавке, поготово за оним облицима који омогућавају прибављање екстерних 
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извора финансирања, као што је ЈПП. Ове иницијативе су неопходне с обзиром на 

традиционалну неликвидност железница и њихову инсолвентност да из амортизације 

обезбеђују средства за финансирање сопствене обнове.  

Области примене ЈПП у  јавним предузећима, посебно у железничким 

пословним системима, могу да буду све делатности које захтевају значајна 

финансијска улагања у њихову инфраструктуру и технологију и где приватна 

иницијатива има интереса и могућност за поврат уложених средстава на бази 

непосредног управљања  функционисањем ових делатности. Те области могу да буду 

изградња нове и обнова постојеће инфраструктуре у основним и логистичким 

делатностима. И пројекти смањења трошкова пословања у железницама, као што су 

ESCO пројекти енергетске ефикасности, могу да буду предмет имплементације ЈПП.  

У литератури се ЈПП модел веже углавном за greenfield и у мањој мери за 

brownfield пројекте (Yescombe, 2010:3,41). Међутим, јасно је да се ЈПП у области 

железничког транспорта не исцрпљује на великим капиталним улагањима у нову јавну 

инфраструктуру. ЈПП модел може да има важну улогу и у финансирању модернизације 

постојећих инфраструктурних објеката и линија одржавања и логистике. То је поготово 

прихватљиво за земље у транзицији, где су финансијска тржишта неразвијена, а 

капитално интензивна железничка предузећа обично нерентабилна. За овим видом 

улагања потребе су често много израженије и хитније, а потребна средства и ризици  

финансирања релативно нижи. Оваква ситуација може да буде веома привлачна за 

приватне предузетнике, јер подразумева постојање  дела јавне имовине у пројекту, 

што снижава обим потребног финансирања и повећава уверење приватног партнера у 

сигурност улагања. Постојање јавне имовине у brownfield ЈПП пројекту делује као 

својеврсна полиса осигурања у рукама приватног партнера (Zhou,M.&Wang,S.,2020:32-

35). Број реалних пројеката обнове и модернизације је знатно већи од броја великих 

пројеката изградње нове инфраструктуре, њихова појединачна вредност је мања и већ 

имају одређени степен изграђености. То посебно одговара приватном капиталу у 

земљама где транзициони процеси још трају и где финансијска тржишта и 

инструменти нису довољно развијени. (Almeida et al, 2020:4; Wang,Y. et al 2018:899-

909).  

Пројекти обнове и модернизације у железницама представљају велики 

потенцијал за имплементацију ЈПП. То значи да се ЈПП може ефектно и практично 

применити и на инвестиционе пројекте релативно мањег финансијског обима, са 

једноставнијом финансијском конструкцијом и са мањим финансијским и укупним 

пројектним ризиком.  

4. Финансијски аспекти ЈПП у процесима аутсорсинга пословних система 

железнице 

Капитална интензивност, ниске интерне стопе рентабилности и дуг поврат 

уложених средстава по правилу чине улагања у железничку инфраструктуру 

неатрактивним. Високи фиксни трошкови, високи трошкови запослених (зараде и 

опремање радног места) и њихова слаба мобилност с једне, и велики обим и разуђеност 

потреба корисника с друге стране, компликују управљање процесом пружања јавних 

услуга и умањују економску ефикасност пословања у овој области.  

У литератури се наводе бројни фактори који одвраћају приватни капитал и 

финансијски сектор за улагања у економску јавну инфраструктуру и примену ЈПП 

модела. Magalhães et al, (2020:4) истичу да су ниска профитабилност и висока 
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капитална интензивност инфраструктурних пројеката најзначајнији фактори који 

ограничавају понуду банкарских кредита. У ЈПП литератури се сматра да су проблеми 

прихватања ЈПП и веома високи трансакциони трошкови, неразвијено финансијско 

тржиште и лоша расподела ризика. ((Pham, 2015; Aritua et al., 2009:72-9). Упозорава се 

и на недовољан ниво стручности ЈПП особља, поготовo на локалном нивоу, што битно 

умањује капацитет јавног сектора за улогу новог јавног менаџмента (Janssen et al.,  

2016:3-52; Jasiukevičius, 2018:16). Проблем за приватни капитал, поготово када су 

железнице у питању, јесте и у чињеници да пружање јавних услуга железничког 

превоза захтева веома сложен менаџмент са врло структурираним техничким, 

организационим, економским и финансијским знањима и вештинама и постављеним 

параметрима успеха. Ово су фактори који битно утичу да се „делатности од општег 

значаја“ и даље обављају у организацији јавног сектора.  

Истраживања финансирања јавне железничке инфраструктуре закључују да је у 

земљама у развоју са ниским и средњим нивоом БДП и даље највише заступљено 

традиционално финансирање пројеката. Банкарски кредити које узима држава и даље 

су главни извор финансирања железничких инфраструктурних пројеката. Може се 

извести закључак да је финансирање железничких пројеката у Србији и региону данас 

искључиво традиционално.  

Иницијативе за ЈПП полазе углавном од залагања за веће упознавање и примену 

постојећих регулаторних и институционалних претпоставки. ЈПП литература указује 

да је у земљама у развоју финансирање  је пресудно за успех ЈПП пројеката (Chen et al, 

2020:4; Du et al, 2019:3505; Tang et al, 2010:683-94), јер приватни партнери немају 

довољно слободног капитала за финансирање великих пројекта (Chen et al, 2020:3) и 

склони су да улажу у пројекте са мањим ризиком (Wang, H. et al, 2019:117-30). Главни 

финансијски проблем представља дефинисање величине извора финансирања у 

реалним условима великог гепа између објективног интереса приватног сектора и 

његових слабих финансијских потенцијала. Финансијско тржиште у Србији није у 

стању да подстакне приватни капитал на улагања у железничку инфраструктуру, иако 

су потребе више него очигледне.  

ЈПП литература препоручује да излазе за веће учешће приватног сектора у 

области инфраструктуре треба тражити у реформама финансијског тржишта. Ове 

реформе треба да омогуће приватном сектору већу доступност извора финансирања 

(Rao, 2019:77). Финансијско тржиште са развијеном финансијском понудом олакшало 

би приватном капиталу финансирање пројеката железнице на бази неког од ЈПП 

модела. У овом контексту предлажу се два смера активности: (1) реформа 

финансијског тржишта и тржишта капитала у циљу подршке приватном сектору да 

примени ЈПП  и (2) удруживање приватних предузетника како би се обезбедио 

довољан кредитни рејтинг за примену пројектног финансирања.  

Анализирајући могуће изворе финансирања пројеката јавне инфраструктуре у 

земљама са неразвијеном финансијским тржиштем и тржиштем капитала, ЈПП 

истраживачи се залажу развој компатибилних система финансирања инфраструктуре, 

заснованих на шеми поделе ризика и ефикасном пружању квалитетне јавне услуге у 

дугом уговорном периоду, што упућује на имплементацију техника пројектног 

финансирања (Lee&Kim,2019:215-31). Иако је теоријски пројектно финансирање 

најпогоднији модел финансирања ЈПП пројеката, емпиријска истраживања сугеришу 

да је у земљама у развоју са for emerging финансијским тржиштем пожељно делимично 

учешће јавног сектора у затварању финансијске конструкције ЈПП пројеката  (Hyun et 

al 2019:137), односно за мешовите моделе са подједнаким учешћем јавног и 
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приватног финансирања (Greve&Hodge, 2020:313). Аутори се залажу за мешовити 

модел финансирања ЈПП пројеката, уз помоћ државе и МФИ. Ова решења се нуде за 

све земље у развоју и примерена су и за железничка предузећа у Србији.   

Конзорцијално удруживање различитих извора финансирања делује као 

реално решење за имплементацију ЈПП у земљама у развоју. Савремена ЈПП 

литетартура препоручује да се у земљама у развоју и транзицији ЈПП пројекти 

имплементирају са пројектним финансирањем које би обухватило учешће приватног 

сектора, МФИ и државе. Ова могућност је у Србији и законски отворена, с обзиром 

да ЗЈППК посматра пројектно друштво као заједничко друштво приватног и јавног 

партнера. Јавни сектор све више учествује у директном или индиректном финансирању 

ЈПП пројеката. Владе земаља у развоју преузимају део ризика ЈПП пројекта не само 

кроз делимично  финансирање јавне инфраструктуре, већ и путем пружања гаранција 

за приватне партнере, субвенцијама пројектних прихода (Lee et al, 2019:54), 

одобравањем пореских олакшица, издавањем пројектних обвезница и путем 

коришћења подршке МФИ (Lee&Kim,2019:215-31). Владине гаранције за покриће 

минималног прихода могу да снизе трошкове финансирања и укупне трошкове 

пројекта. (Jett, 2019:172).  

На страни финансијског сектора удруживање банака ради финансирања ЈПП 

пројеката представља једно од могућих и у пракси опробаних решења.  Међутим, 

аутори примећују да се банке, посебно након Базела III,  у одобравању кредита воде 

првенствено нивоом „институционалног квалитета“ који омогућава банкама адекватну 

заштиту од ризика за склопљене уговоре (Vecchi et al., 2017:133-40; Timbang & Rao, 

2019:130). Полазећи од тога, добар део ЈПП литературе залаже се државну акцију 

јачања финансијског тржишта путем развоја тржишта корпоративних обвезница као 

облика директног финансирања широке базе инвеститора са слободног тржишта 

капитала (Rao, 2019:95; Hyun et al, 2019:138). Аутори сматрају да повећана опрезност 

комерцијалних банака у погледу дугорочних пласмана у Србији може позитивно 

утицати на развој тржишта обвезница, али „са већим бројем проблема које треба 

превазићи“, посебно у области подзаконске регулативе. (Spesenić, Benković&Dmitrović, 

2019:103). 

Структурирано учешће МФИ у финансирању ЈПП пројеката помогло би да се 

што пре дође до финансијске конструкције ЈПП пројекта. Аутори наглашавају да 

учешће међународних финансијских институција у ЈПП пројектима може значајно 

смањити ризике од неуспеха пројекта, чак и за 50%. (Jandhiala, 2016).  МФИ могу да 

помогну и у изради тендерске документације јавних предузећа, ревизији  пројектних 

уговора и решавању уговорних спорова, као и у надзору над реализацијом ЈПП 

уговора. Учешће МФИ у ЈПП пројектима може да витално ублажи ризике пројеката 

(Lee, М. et al, 2019:54). Државне гаранције и подршка МФИ склапању финансијске 

конструкције могу да катализују ЈПП у земљама у развоју (Jett, 2019:183).  

Улога МФИ (пре свега ЕBRD и EIB) у пројектном финансирању може да има 

примену пре свега у великим  инфраструктурним пројектима, и поред тога што се 

данас у Србији  финансирање изградње нових пруга и набавка нових железничких 

возила врши искључиво на традиционалан начин.  Ова тврдња има своју оправданаст у 

чињеници да се ради улагањима у пројекте модернизације транзитних железничких 

праваца, који остварују стабилне годишње новчане токове од више десетина милиона 
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евра.35 Пословни системи железница остварују апсолутно високе  приходе од пружања 

јавне услуге железничког превоза, посебно у транзиту. Ови приходи су покривени 

одговарајућим инструментима обезбеђења плаћања (банкарске гаранције, депозити и 

аванси купаца, акредитиви, менице и сл.) и имају висок ниво поузданости. Овакав 

карактер прихода од транзитног железничког саобраћаја омогућава сигурност cash-flow 

планирања у извршавању доспелих обавеза.  Ови приходи својим обимом и квалитетом 

могу да буду реално „покриће“ за пројектно финансирање у оквиру пројеката 

модернизације који би се изводили у ЈПП концепту. 

Аутори виде посебна улогу МФИ у стимулисању регионалне сарадње  и 

ширењу регионалних ЈПП тржишта (Lee et al, 2019:54). Ова може се рећи кампања ЈПП 

литературе има своје значајне помаке у Азији уз велику практичну помоћ ADB, 

међутим она може да се сасвим практично развија и у земљама југоисточне Европе (у 

земљама тзв. малог Шенгена). При томе, OECD препоручује циљане финансијске 

акције МФИ на удруживању приватних предузетника у регионалним оквирима 

(OECD, 2017; Jett, 2019:173).  

Не чекајући реформе финансијског тржишта  излаз ка ЈПП се може у одређеној 

мери наћи и у конзорцијалном удруживању приватних инвеститора, уз 

структурирану финансијску подршку међународних финансијских институција, EIB и 

EBRD, пре свега. Многи аутори закључују да приватне компаније у земљама у развоју 

„обично не могу да обезбеде капитал потребан за развој инфраструктуре.“ (Almeida 

et al., 2020:3-4). Ниво друштвено-економске развијености земље, посебно оних области 

које директно могу да утичу на имплементацију ЈПП концепта, као што је развијеност 

финансијског тржишта или портфолија осигурања ризика, опредељује примену ЈПП на 

пројекте мање инвестиционе вредности (Almeida et al, 2020:4; Deep,Kim&Lee, 2019). То 

могу да буду пројекти пројекти модернизације и обнове технолошких линија 

железничке инфраструктуре са делимичним учешћем имовине железничких јавних 

предузећа (што нагиње ка joint venture аранжману). 

У Србији и региону, неколико стотина домаћих произвођача железничких 

компоненти животно су заинтересовани за развој и модернизацију железница данас, 

рачунајући на повећану тражњу модернизоване железнице сутра. Примарни фактор 

развоја домаћег приватног сектора је реална тражња великих пословних система, какав 

су железнице. Пројектно организовање, процеси аутсорсинга и увођење ЈПП модела у 

железницама могли би да поново створе и битно увећају ову специфичну тражњу. У 

том смислу нема природнијег инвеститора у железничке пројекте од домаће 

железничке индустрије, која је уз то и специјалиста у овој области.  

Приватни сектор произвођача железничке опреме данас је заинтересован за 

тзв. више облике сарадње, као што је учешће у финансирању конкретних 

железничких пројеката и непосредни  ангажман у формирању јавне услуге 

железничког превоза, посебно у областима одржавања железничких техничких 

                                                           

35 Приходи ЖС од превоза на транзитним железничким правацима износе преко 80% укупног 

прихода од превоза робе. Према Извештају о пословању Железница Србије за 2013. години остварени 

приходи од транзита робе железницом кроз Србију износили су преко 70 милиона ЕУР.  
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капацитета, али и у областима логистике и организовања железничког превоза. Ове 

домаће фирме се удружују у различите националне и регионалне кластере и настоје да 

дугорочно осигурају своју позицију на железничком тржишту, које се не би 

ограничавало само на класичан однос добављач-купац. Ова синергија потреба и 

интереса на страни јавног и приватног сектора уочава се као значајан реални извор 

финансирања пројеката модернизације железнице путем дугорочних  ЈПП аранжмана. 

5. Студија случаја: Пројекат изградње интермодалног РТЦ у Београду 

У докторском раду приказује се студија случаја изградње интермодалног робног 

терминала у Београду (Робно-технички центар Макиш)  Ова студија случаја односи се 

на реалан актуелан пројекат у железничком предузећу за управљање 

инфраструктуром (Инфраструктура Железнице Србије ад). Улазне величине су 

стварне и преузете су из података финансијских и техничких служби железнице, 

студија оправданости које је израдио Саобраћајни институт–ЦИП Београд, док је део 

података интерполиран уз настојање да најприближније одговарају стварним. Овакав 

приступ је коришћен са идејом да приказана студија случаја буде максимално близу 

праксе, па чак и да буде у одређеној мери употребљива у пословној пракси, односно од 

користи за доносиоце одлука. Сличне студије се могу извести и за пројекте одржавања 

капацитета железнице. Такође, и област уштеда у трошковима, поготово тамо где су 

потребна значајна улаганја у инфраструктуру (нпр. систем водоснабдевања), може 

бити веома интересантан за имплементацију ЈПП модела. У приказаној студији случаја 

примењен је сценарио који се ослања на Методологију за анализу добијене вредности у 

односу на уложена средства (value-for-money) у јавно-приватним партнерствима и 

концесијама, коју је донела Комисија за јавно партнерство Владе Србије 18. јула 2013. 

године 

1. Опис пројекта 

Пројекат изградње Робно-техничког центра у Београду (у даљем тексту: РТЦ 

Макиш) подразумева изградњу савременог интермодалног терминала, као тачке 

сусрета три вида саобраћаја, железничког, друмског и речног, у коме свако остварује 

своју улогу са оптималним транспортним перформансама. Према Претходној студији 

оправданости36 изградња РТЦ Макиш треба да омогући увођење савремених 

технологија транспорта и дистрибуције, концентрацију робног рада и складишних 

подсистема, привлачење роба које се традиционално превозе друмом и пружање 

комплетне транспортне услугу уз ниже транспортне трошкове.  

2. Пројекција капиталних улагања и обима рада 

Пројектовани капацитет терминала омогућава повећање контејнерског превоза са 

садашњих 300.000 тона на 800.000 тона (Табела 7). Учешће контејнерског превоза у 

укупном железничком превозу робе би се повећало три пута (са 1,8% на 5,9%).  

3. Финансијска анализа пројекта 

Финансијска анализа пројекта урађена је у два корака: 

                                                           
36 Подаци о пројекцијама  обима рада и улагања у целини су  преузета из Претходне студије оправданости РТЦ Макиш, 

Саобраћајни Институт-ЦИП, Београд, 2015 и Генералног пројекта изградње РТЦ Макиш, СИ ЦИП, 2015. Анализа је извршена на 

„живим“ подацима, да би се добило што више у пракси употребљивих параметара за оцену пројекта. 
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Табела 7. Пројекција обима рада (у 000 t) 
 Година Жел.саоб. Жел.саоб. Укупно Контејнерске 

  постојећи  са друма  роба  јединице ТЕУ (бр.) 

2020 147 174 322 101 

2021 155 185 340 107 

2022 163 197 360 112 

2023 172 209 381 117 

2024 181 222 403 123 

2025 191 236 427 129 

2026 199 249 448 136 

2027 207 262 470 142 

2028 216 276 492 150 

2029 226 291 516 157 

2030 235 306 542 168 

2031 241 315 557 174 

2032 248 325 573 180 

2033 254 335 589 186 

2034 261 345 605 193 

2035 268 355 623 200 

2036 275 366 640 207 

2037 282 377 658 214 

2038 289 388 677 221 

2039 296 400 696 229 

2040 304 412 716 237 

2041 312 424 736 245 

2042 320 437 757 253 

2043 329 450 778 261 

2044 337 463 800 270 

2045 346 477 823 279 

Укупно: 6454 8476 14930 4789 

 

Корак 1. ЖС прави финансијску анализу пројекта са становишта традиционалног 

модела, без и са учешћем екстерних средства финансирања (нпр.70%).   

Корак 2. Ако је IRR висока, ЖС прави анализу финансијске рентабилности 

улагања приватног капитала у пројекат. Након тога ЖС може да предложи да се 

пројекат изведе у ЈПП моделу, како би се избегло повећање задужености буџета. 

Финансијска анализа у студији случаја се ради за две врсте поређења: 

(а) Поређење између ситуације која симулира реализацију пројекта и њене 

ефекте у посматраном периоду и постојећу ситуацију, са циљем да јавни сектор 

донесе одлуку исплати ли се реализација јавног пројекта или да одустане од пројекта; 

(б) Поређење излазних параметара пројекта добијених експертизом јавног 

сектора (PSC) са излазним параметрима претпостављених конкурентских понуда 

приватног сектора у ЈПП моделу. 

3.1. Претпоставке финансијске анализе 

а) Временски оквир анализе: Период трајања пројекта је 30 година, период 

експлоатације је 26 година (2022-2047),  век употребе пројекта је 37 година, са стопом 

отписа 2,7%; (1,553 мил. ЕУР). 

б) Вредности и цене: (1) Користе се текуће (сталне) цене и курс динара од 118 

РСД за 1 ЕУР; (2)Улазне вредности су реални параметри добијени анализом тржишта 

и Техничким пројектом СИ ЦИП Београд; (3) Биланс успеха пројекта за PSC израђен 

је до нивоа EBITDA; (4) Дисконтна стопа је 5%. (Према Упутству о методологији 

извођења анализе исплативости (Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects). 

3.2. Пројекција укупних расхода пројекта 

Укупни расходи пројекта су инвестициони и оперативни расходи пројекта. 

Инвестициони расходи (укупна улагања) обухватају трошкове израде и техничке 

контроле Главног пројекта (2% вредности укупне инвестиције) и трошкове изградње 
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РТЦ Макиш (нулти период) и износе 57.465.000 ЕУР. (Табела 8). Период улагања у 

изградњу траје 4 године третира као један („нулти“) период. 

Табела 8. Капитални инвестициони расходи пројекта (у ЕУР) 

Р.бр. ОПИС Укупно 

I Пројектовање   

1 Израда и техничка контрола Главног пројекта 1.149.300 

II Грађевински радови са материјалом 37.930.900 

1 Саобраћајнице и манипулативне површине 13.430.900 

2 Колосеци 9.163.000 

3 Темељ кранске стазе 1.764.000 

4 Објекти 11.858.000 

5 Хидротехничке инсталације 1.715.000 

III Опрема са монтажом 18.384.800 

1 Опрема за терминал 9.496.200 

2 Елетроенергетске инсталације и расвета 1.460.200 

3 Телекомуникациони системи 2.450.000 

4 Сигнално-сигурносни уређаји 3.395.700 

5 Контактна мрежа 1.582.700 

  Укупни капитални расходи: 57.465.000 

Извор: Претходна студија оправданости РТЦ Београд, ЦИП, 2015 

Оперативни трошкови су приказани као трошкови одржавања, трошкови 

материјала и енергије, трошкови саобраћајних услуга, трошкови зарада и трошкови 

амортизације и добијени су из односа истих у пракси ЖИТ Београд доо (Табела 9). 

Табела 9. Пројекција оперативних трошкова (текуће цене у ЕУР) 

Година 
Година 

пројекта 

                                                УКУПНИ  ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ       

Оперативни трошкови без амортизације     

Укупно 
Трошкови 

одржавања 

Трошкови 
материјала и 

енергије  

Трошкови 
собраћајних  

услуга  

Трошкови 
зарада 

Аморти-
зација 

Укупно 

1 2 3 3 5  6 7 8 9 
2018-2021 1-4 0 0 0   0 0   

2022 5 1.309.950 166.057 240.534 235.284 668.075 1.553.108 2.863.058 

2023 6 1.379.143 173.175 253.587 248.052 704.329 1.553.108 2.932.251 

2024 7 1.452.046 180.582 267.359 261.524 742.581 1.553.108 3.005.154 

2025 8 1.528.862 188.288 281.891 275.739 782.943 1.553.108 3.081.970 

2026 9 1.609.805 196.306 297.226 290.739 825.534 1.553.108 3.162.913 

2027 10 1.695.100 206.620 312.993 306.161 869.326 1.553.108 3.248.208 

2028 11 1.768.035 211.792 328.408 321.240 906.595 1.553.108 3.321.143 

2029 12 3.407.485 419.497 630.544 616.781 1.740.662 1.553.108 4.960.593 

2030 13 3.553.395 440.183 661.636 647.194 1.804.382 1.553.108 5.106.503 

2031 14 3.707.795 461.901 694.280 679.126 1.872.489 1.553.108 5.260.903 

2032 15 3.867.983 489.078 735.130 719.085 1.924.689 1.553.108 5.421.091 

2033 16 3.968.460 504.486 758.290 741.739 1.963.944 1.553.108 5.521.568 

2034 17 4.071.562 520.387 782.190 765.118 2.003.867 1.553.108 5.624.670 

2035 18 4.177.358 536.796 806.854 789.243 2.044.465 1.553.108 5.730.466 

2036 19 4.285.920 553.730 832.307 814.141 2.085.743 1.553.108 5.839.028 

2037 20 4.397.319 571.205 858.574 839.835 2.127.705 1.553.108 5.950.427 

2038 21 4.511.631 589.240 885.683 866.351 2.170.357 1.553.108 6.064.739 

2039 22 4.628.932 607.852 913.659 893.717 2.213.704 1.553.108 6.182.040 

2040 23 4.749.301 627.061 942.531 921.959 2.257.750 1.553.108 6.302.409 

2041 24 4.872.819 646.885 972.329 951.106 2.302.498 1.553.108 6.425.927 

2042 25 4.999.568 666.833 1.002.312 980.435 2.349.988 1.553.108 6.552.676 

2043 26 5.129.614 687.401 1.033.228 1.010.676 2.398.309 1.553.108 6.682.722 

2044 27 5.263.042 708.609 1.065.106 1.041.858 2.447.469 1.553.108 6.816.150 

2045 28 5.399.942 730.477 1.097.976 1.074.011 2.497.478 1.553.108 6.953.050 

2046 29 5.540.402 753.027 1.131.869 1.107.164 2.548.342 1.553.108 7.093.510 

2047 30 5.684.516 776.278 1.166.818 1.141.351 2.600.070 1.553.108 7.237.624 

    96.959.985 12.613.746 18.953.313 18.539.630 46.853.293 40.380.808 137.340.793 

Учешћа:  71 9 14 14 34 29 100 

ЖИТ данас  96 6 9 26 55 4 100 

Извор: Претходна студија оправданости Робно-транспортног центра Београд, ЦИП, 2015 и ФИ ЖИТ доо Београд за 2018. 
годину. 

Трошкови амортизације сврстани су у оперативне трошкове, рачунајући да би 

у ЈПП аранжману они падали на терет приватног партнера. Ова пројекција је 

саставни део PSC. У оперативне трошкове нису уврштени трошкови камате и пореза, 

јер основни модел PSC подразумева укупна капитална улагања из буџета државе. 
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3.3. Пројекција прихода пројекта 

Укупни пројектовани приходи у периоду експлоатације РТЦ Макиш изражени 

у текућим ценама износе око 293 милиона ЕУР, од чега приходи од контејнерског 

терминала износе 144 милиона ЕУР или 49%, а приходи од претовара робе 51%.37У 

приходе пројекта уврштена је и резидуална вредност пројекта, као део укупне 

вредности пројекта на крају експлоатационог периода. (Табеле 10 и 11).   

Овакав приступ даје елементе за процену вредности пројекта у случају одлуке 

јавног сектора да прода РТЦ или обнови уговор о ЈПП након истека уговорног 

периода (Табеле 10 и 11).  У студији   случаја врши се поређење (PSC) са излазним 

параметрима две претпостављене конкурентске понуде приватног сектора које 

иницирају примену ЈПП модела. 

Табела 10. Пројекција прихода од пословања РТЦ Макиш у периоду експлаотације у ЕУР 

Година Укупно Вредност Контенерске Вредност Укупан Ланчани Базни  

  роба (т) ЈЦ=10 еур/т 
јединице 

(бр.) 
ЈЦ=30 еур/т 

приход 
Индекс Индекс 

2020 321506 3215060,00 101499 3044970,00 6260030,00 100 100 

2021 340253 3402530,00 106574 3197220,00 6599750,00 105 105 

2022 360110 3601100,00 111903 3357090,00 6958190,00 105 111 

2023 381145 3811450,00 117498 3524940,00 7336390,00 105 117 

2024 403430 4034300,00 123373 3701190,00 7735490,00 105 124 

2025 427038 4270380,00 129181 3875430,00 8145810,00 105 130 

2026 447781 4477810,00 135640 4069200,00 8547010,00 105 137 

2027 469555 4695550,00 142422 4272660,00 8968210,00 105 143 

2028 492414 4924140,00 149543 4486290,00 9410430,00 105 150 

2029 516412 5164120,00 157020 4710600,00 9874720,00 105 158 

2030 541608 5416080,00 167989 5039670,00 10455750,00 106 167 

2031 556909 5569090,00 173869 5216070,00 10785160,00 103 172 

2032 572646 5726460,00 179954 5398620,00 11125080,00 103 178 

2033 588830 5888300,00 186252 5587560,00 11475860,00 103 183 

2034 605475 6054750,00 192771 5783130,00 11837880,00 103 189 

2035 622595 6225950,00 199518 5985540,00 12211490,00 103 195 

2036 640201 6402010,00 206501 6195030,00 12597040,00 103 201 

2037 658309 6583090,00 213729 6411870,00 12994960,00 103 208 

2038 676933 6769330,00 221209 6636270,00 13405600,00 103 214 

2039 696087 6960870,00 228952 6868560,00 13829430,00 103 221 

2040 715787 7157870,00 236600 7098000,00 14255870,00 103 228 

2041 736047 7360470,00 244504 7335120,00 14695590,00 103 235 

2042 756884 7568840,00 252671 7580130,00 15148970,00 103 242 

2043 778313 7783130,00 261112 7833360,00 15616490,00 103 249 

2044 800352 8003520,00 269835 8095050,00 16098570,00 103 257 

2045 823018 8230180,00 278849 8365470,00 16595650,00 103 265 

Укупно: 14929638 149296380,00 4788968 143669040,00 292965420,00 104   
Извор: ПСО Робно-транспортног центра Београд, ЦИП, 2015 и ФИ ЖИТ доо Београд за 2018. 

                   

3.4. Показатељи финансијске рентабилности пројекта 

3.4.1. Пројекција биланса успеха у пословању за 26 година експлоатације 

(Табела 12.) приказује токове прихода од робе и контејнера, оперативне трошкове, 

укључујући и амортизацију, и бруто добит (EBITDA) као финансијски резултат. 

3.4.2. Пројекција финансијских токова пројекта (Табела 13.) изрaђује се да би 

се оценила економска ефикасност инвестиције. Ова пројекција чини основу за 

израчун NPV пројекта. Пројекције новчаних токова пројекта приказују се са циљем да 

се утврди да ли, којим интензитетом и када пројекат остварује приходе довољне да се 

из њих могу ефективно (а) вратити уложена средства и остварити одговорајућа добит 

                                                           
37 Пројекција будућих прихода РТЦ Макиш (Табела 10.) добијена је на основу пројекције обима рада (Табела 7) и 

искуствених једничних цена услуга ЖИТ Београд. Цена за један контејнер је 30 ЕУР, а цена претовара за 1 тону 

робе је 10 ЕУР. 
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(показатељ: нето садашња вредност пројекта – NPV); (б) којим интензитетом 

пројекат остварује ефикасан повраћај уложених средстава (показатељ: финансијска 

интерна стопа рентабилнсоти – FIRR) и (в) у ком времену пројекат може својим 

пословањем да у целини врати уложена средства (показатељ: време поврата) 

Табела 11. Структура прихода РТЦ Макиш (текуће цене у ЕУР) 

Година 
Остатак 

вредности 
пројекта 

УКУПНИ ПРИХОДИ 

Роба Контенер Укупно 

1 2 3 4 5 

2018-2021   0 0 0 

2022   3.215.065 3.044.970 6.260.035 

2023   3.402.527 3.197.219 6.599.746 

2024   3.601.100 3.357.079 6.958.179 

2025   3.811.453 3.524.933 7.336.386 

2026   4.034.296 3.701.180 7.735.476 

2027   4.270.383 3.875.430 8.145.813 

2028   4.477.810 4.069.202 8.547.012 

2029   4.695.554 4.272.662 8.968.216 

2030   4.924.140 4.486.295 9.410.435 

2031   5.164.121 4.710.609 9.874.730 

2032   5.416.078 5.039.670 10.455.748 

2033   5.569.091 5.216.058 10.785.149 

2034   5.726.458 5.398.620 11.125.078 

2035   5.888.303 5.587.572 11.475.875 

2036   6.054.755 5.783.137 11.837.892 

2037   6.225.945 5.985.547 12.211.492 

2038   6.402.010 6.195.041 12.597.051 

2039   6.583.089 6.411.868 12.994.957 

2040   6.769.326 6.636.283 13.405.609 

2041   6.960.869 6.868.553 13.829.422 

2042   7.157.869 7.098.000 14.255.869 

2043   7.360.472 7.335.112 14.695.584 

2044   7.568.838 7.580.145 15.148.983 

2045   7.783.130 7.833.363 15.616.493 

2046   8.003.519 8.095.040 16.098.559 

2047 17.084.192 8.230.179 8.365.458 33.679.829 

  17.084.192 149.296.380 143.669.046 310.049.618 

                   Табела 12. Пројекција биланса успеха РТЦ Макиш (текуће цене у ЕУР)                                                                                                                                                                             

 

                                УКУПНИ ПРИХОДИ

1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 12

2018 -7.859.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 -10.479.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 -7.859.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 -31.266.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 3.215.065 3.044.970 6.260.035 -1.309.950 -166.057 -240.534 -235.284 -668.075 -1.553.108 -2.863.058 4.950.085

2023 3.402.527 3.197.219 6.599.746 -1.379.143 -173.175 -253.587 -248.052 -704.329 -1.553.108 -2.932.251 5.220.603

2024 3.601.100 3.357.079 6.958.179 -1.452.046 -180.582 -267.359 -261.524 -742.581 -1.553.108 -3.005.154 5.506.133

2025 3.811.453 3.524.933 7.336.386 -1.528.862 -188.288 -281.891 -275.739 -782.944 -1.553.108 -3.081.970 5.807.524

2026 4.034.296 3.701.180 7.735.476 -1.609.805 -196.306 -297.226 -290.739 -825.535 -1.553.108 -3.162.913 6.125.671

2027 4.270.383 3.875.430 8.145.813 -1.695.100 -206.620 -312.993 -306.161 -869.326 -1.553.108 -3.248.208 6.450.713

2028 4.477.810 4.069.202 8.547.012 -1.768.035 -211.792 -328.408 -321.240 -906.595 -1.553.108 -3.321.143 6.778.977

2029 4.695.554 4.272.662 8.968.216 -3.407.485 -419.497 -630.544 -616.781 -1.740.662 -1.553.108 -4.960.593 5.560.731

2030 4.924.140 4.486.295 9.410.435 -3.553.395 -440.183 -661.636 -647.194 -1.804.382 -1.553.108 -5.106.503 5.857.040

2031 5.164.121 4.710.609 9.874.730 -3.707.795 -461.901 -694.280 -679.126 -1.872.489 -1.553.108 -5.260.903 6.166.935

2032 5.416.078 5.039.670 10.455.748 -3.867.983 -489.078 -735.130 -719.085 -1.924.689 -1.553.108 -5.421.091 6.587.765

2033 5.569.091 5.216.058 10.785.149 -3.968.460 -504.486 -758.290 -741.739 -1.963.944 -1.553.108 -5.521.568 6.816.689

2034 5.726.458 5.398.620 11.125.078 -4.071.562 -520.387 -782.190 -765.118 -2.003.868 -1.553.108 -5.624.670 7.053.516

2035 5.888.303 5.587.572 11.475.875 -4.177.358 -536.796 -806.854 -789.243 -2.044.465 -1.553.108 -5.730.466 7.298.517

2036 6.054.755 5.783.137 11.837.892 -4.285.920 -553.730 -832.307 -814.141 -2.085.743 -1.553.108 -5.839.028 7.551.972

2037 6.225.945 5.985.547 12.211.492 -4.397.319 -571.205 -858.574 -839.835 -2.127.705 -1.553.108 -5.950.427 7.814.173

2038 6.402.010 6.195.041 12.597.051 -4.511.631 -589.240 -885.683 -866.351 -2.170.357 -1.553.108 -6.064.739 8.085.420

2039 6.583.089 6.411.868 12.994.957 -4.628.932 -607.852 -913.659 -893.717 -2.213.704 -1.553.108 -6.182.040 8.366.025

2040 6.769.326 6.636.283 13.405.609 -4.749.301 -627.061 -942.531 -921.959 -2.257.750 -1.553.108 -6.302.409 8.656.308

2041 6.960.869 6.868.553 13.829.422 -4.872.819 -646.885 -972.329 -951.106 -2.302.498 -1.553.108 -6.425.927 8.956.603

2042 7.157.869 7.098.000 14.255.869 -4.999.568 -666.833 -1.002.312 -980.435 -2.349.988 -1.553.108 -6.552.676 9.256.301

2043 7.360.472 7.335.112 14.695.584 -5.129.614 -687.401 -1.033.228 -1.010.676 -2.398.309 -1.553.108 -6.682.722 9.565.970

2044 7.568.838 7.580.145 15.148.983 -5.263.042 -708.609 -1.065.106 -1.041.858 -2.447.469 -1.553.108 -6.816.150 9.885.941

2045 7.783.130 7.833.363 15.616.493 -5.399.942 -730.477 -1.097.976 -1.074.011 -2.497.478 -1.553.108 -6.953.050 10.216.551

2046 8.003.519 8.095.040 16.098.559 -5.540.402 -753.027 -1.131.869 -1.107.164 -2.548.342 -1.553.108 -7.093.510 10.558.157

2047 8.230.179 8.365.458 16.595.637 -5.684.516 -776.278 -1.166.818 -1.141.351 -2.600.070 -1.553.108 -7.237.624 10.911.121

-57.465.000 149.296.380 143.669.046 292.965.426 -96.959.987 -12.613.746 -18.953.313 -18.539.630 -46.853.298 -40.380.808 -137.340.793 196.005.439

Извор: Претходна студија оправданости Робно-транспортног центра Београд, ЦИП, 2015 и Финансијски извештај ЖИТ доо Београд за 2018. годину.

Аморти-

зација
Укупно

                                                     УКУПНИ РАСХОДИ

Оперативни трошкови

Година
Роба

 Бруто 

добит 

(EBITDA)  

(5-8)Укупно
Трошкови 

одржавања

Трошкови 

материјала 

и енергије 

Трошкови 

зарада

УЛАГАЊА
Контенер Укупно Трошкови 

саобраћајних  

услуга 
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Да би се израчунали ови показатељи неопходно је приказати финансијски ток 

пројекта. У финансијском току пројекта се исказују се сви приливи (примици) и сви 

одливи (издаци) готовине. У укупне новчане приливе спадају капитална средства за 

изградњу робног терминала (57,5 мил. ЕУР) и текући приходи од продаје услуга 

превоза. У укупне новчане одливе спадају капитална улагања у изградњу терминала и 

трошкови експлоатације и амортизације. У последњој години пројекта додаје се 

неотписана вредност основних средстава (Табела 13). 

Табела 13: Пројекција финансијских токова пројекта РТЦ Макиш (000 ЕУР 

Године 
Године 

пројекта 

УКУПНИ ПРИЛИВИ УКУПНИ ОДЛИВИ Остатак 
вредности 
пројекта 

НЕТО ЕФЕКАТ 
(EBITDA)             Инвестиције 

Оперативни 
приходи 

Инвестиције 
Оперативни 

трошкови 

1 2 3 4 5 6 7 .8 

2018 1 7.860 0 -7.860 0     

2019 2 10.480 0 -10.480 0     

2020 3 7.860 0 -7.859 0     

2021 4 31.265 0 -31.266 0     

2022 5   6.260   -1.310   4950 

2023 6   6.600   -1.379   5221 

2024 7   6.958   -1.452   5506 

2025 8   7.336   -1.529   5807 

2026 9   7.735   -1.610   6125 

2027 10   8.145   -1.695   6450 

2028 11   8.547   -1.768   6779 

               2029 12   8.969   -3.407   5562 

2030 13   9.410   -3.554   5856 

2031 14   9.875   -3.708   6167 

2032 15   10.456   -3.868   6588 

2033 16   10.785   -3.968   6817 

2034 17   11.125   -4.072   7053 

2035 18   11.476   -4.177   7299 

2036 19   11.838   -4.286   7552 

2037 20   12.211   -4.397   7814 

2038 21   12.597   -4.512   8085 

2039 22   12.995   -4.629   8366 

2040 23   13.406   -4.749   8657 

2041 24   13.829   -4.873   8956 

2042 25   14.256   -5.000   9256 

2043 26   14.696   -5.130   9566 

2044 27   15.149   -5.263   9886 

2045 28   15.616   -5.400   10216 

2046 29   16.099   -5.540   10559 

2047 30   16.596   -5.685 17.084 27995 

Укупно:   57.465 292.966 -57.465 -96.961 17.084 213.089 

         Извор: Претходна студија оправданости Робно-транспортног центра Београд, ЦИП, 2015 и ФИ ЖИТ доо Београд за 2018. г 

 

3.4.3. Време поврата уложених средстава израчунава се тако што се од 

укупно уложених средстава одузимају годишњи нето приливи, све док се кумулатив 

прилива не изједначи са износом инвестиције. Година у којој износ нето прилива 

пројекта премаши износ улагања je година поврата уложених средстава. (Табела 14). 

Средства уложена у изградњу РТЦ Макиш се враћају за 10 година након 

пуштања у рад терминала, односно за 14 година о почетка градње. (Табела 14.). Рок 

поврата у износи тачно 9 година, 10 месеци и 5 дана (екстраполација). У случају РТЦ 

Макиш то је тачно 5. новембар 2031. године, под условом да РТЦ почне са радом 

тачно 1.1. 2022. године. Условно речено, РТЦ Макиш 10 година након пуштања у рад 

улази у зону профита, који након 30 година износи номинално 213 мил.ЕУР. 
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Табела 14. Време поврата уложених средстава 

Годинa 
Годинa 

пројекта 

УКУПНА УЛАГАЊА (000 ЕУР) НЕТО ПРИЛИВ (у 000 ЕУР) Динамика поврата 
капиталних улагања 

(у 000 ЕУР) 

Добит пројектног 
друштва (у 000 

ЕУР) 
Годишњи износ Кумилатив Годишњи износ  Кумулатив 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2018 1 -7.860 -7.860 0 0 -7.860 0 

2019 2 -10.480 -18.340 0 0 -18.340 0 

2020 3 -7.859 -26.199 0 0 -26.199 0 

2021 4 -31.266 -57.465 0 0 -57.465 0 

2022 5     4.950 4950 -52.515 0 

2023 6     5.221 10171 -47.294 0 

2024 7     5.506 15677 -41.788 0 

2025 8     5.807 21484 -35.981 0 

2026 9     6.125 27609 -29.856 0 

2027 10     6.450 34059 -23.406 0 

2028 11     6.779 40838 -16.627 0 

2029 12     5.561 46399 -11.066 0 

2030 13     5.857 52256 -5.209 0 

2031 14     6.167 58423 958 958 

2032 15     6.588 65011 7.546 7.546 

2033 16     6.817 71828 14.363 14.363 

2034 17     7.053 78881 21.416 21.416 

2035 18     7.299 86180 28.715 28.715 

2036 19     7.552 93732 36.267 36.267 

2037 20     7.814 101546 44.081 44.081 

2038 21     8.085 109631 52.166 52.166 

2039 22     8.366 117997 60.532 60.532 

2040 23     8.657 126654 69.189 69.189 

2041 24     8.956 135610 78.145 78.145 

2042 25     9.256 144866 87.401 87.401 

2043 26     9.566 154432 96.967 96.967 

2044 27     9.886 164318 106.853 106.853 

2045 28     10.216 174534 117.069 117.069 

2046 29     10.559 185093 127.628 127.628 

2047 30     27.995 213088 155.623 155.623 

Укупно:   -57.465   213.088       

   

3.4.4. Нето садашња вредност пројекта (Net Present Value of Investment 

Project - NPV), којом се показују укупни ефекти инвестиције у садашњем тренутку, 

јесте разлика између нето садашње вредности укупних нето прилива пројекта  

              Табела 15. Нето садашња вредност пројекта РТЦ Макиш (у 000 ЕУР) 

Година 
пројекта 

Година  
Нето прилив  

(EBITDA) 
Дисконтна 

стопа     (5%) 
Дисконтни 

фактор (1+0,05)^n        

Садашња вредност 
нето прилива        

NPV= FV/(1+0,05)^n   

Нето садашња 
вредност 

пројекта (NPV) 

Релативна нето 
садашња вредност   

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2018 -7.860     -7.860 -7.860   

2 2019 -10.480     -10.480 -18.340   

3 2020 -7.859     -7.859 -26.199   

4 2021 -31.266   1,000000000 -31.266 -57.465   

5 2022 4.950 5 1,050000000 4.714 -52.751   

6 2023 5.221 5 1,102500000 4.736 -48.015   

7 2024 5.506 5 1,157625000 4.756 -43.259   

8 2025 5.807 5 1,215506250 4.777 -38.481   

9 2026 6.125 5 1,276281563 4.799 -33.682   

10 2027 6.450 5 1,340095641 4.813 -28.869   

11 2028 6.779 5 1,407100423 4.818 -24.051   

12 2029 5.561 5 1,477455444 3.764 -20.288   

13 2030 5.857 5 1,551328216 3.775 -16.512   

14 2031 6.167 5 1,628894627 3.786 -12.726   

15 2032 6.588 5 1,710339358 3.852 -8.874   

16 2033 6.817 5 1,795856326 3.796 -5.078   

17 2034 7.053 5 1,885649142 3.740 -1.338   

18 2035 7.299 5 1,979931599 3.686 2.349   

19 2036 7.552 5 2,078928179 3.633 5.981   

20 2037 7.814 5 2,182874588 3.580 9.561   

21 2038 8.085 5 2,292018318 3.527 13.088   

22 2039 8.366 5 2,406619234 3.476 16.565   

23 2040 8.657 5 2,526950195 3.426 19.990   

24 2041 8.956 5 2,653297705 3.375 23.366   

25 2042 9.256 5 2,785962590 3.322 26.688   

26 2043 9.566 5 2,925260720 3.270 29.958   

27 2044 9.886 5 3,071523756 3.219 33.177   

28 2045 10.216 5 3,225099944 3.168 36.345   

29 2046 10.559 5 3,386354941 3.118 39.463   

30 2047 27.995 5 3,555672688 7.873 47.336   

Укупно:   213.088 5   104.801   82,37 

              Извор података: Претходна студија оправданости РTЦ Београд, ЦИП, 2015 и пројекције аутора. 
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(EBITDA) и укупно уложених средства у изградњу у номиналним износима. Пројекат 

је исплатив уколико је нето садашња вредност већа од нуле, тј. NPV>0. У Табели 15. 

NPV je више од 47,3 милиона ЕУР, што указује високу приходност пројекта.           

 3.4.5. Интерна стопа рентабилности пројекта (Intern Rate of Rentability - 

IRR), којом се показује релативна успешност пројекта, односно колики треба да 

износи нето прилив пројекта (EBITDA) на 100 јединица уложених средстава да би се 

у референтном периоду експлоатације (у овом случају 26 година) вратила уложена 

средства. Интерна стопа рентабилности је добијена екстраполацијом дисконтних 

стопа при којим је NPV>0 и NPV<0. (Табела 16.).  

    Табела 16. Интерна стопа поврата уложених средстава 

 
              Извор: ПСО РTЦ Београд, ЦИП, 2015. Напомена: Улагања у прве четири године пројекта се узимају као нулти период, па се не дисконтују. 
              Напомена: Износи дати у 000 ЕУР 

Табела 17. Динамички показатељи финансијске оправданости РТЦ Макиш 

Редни број Дисконтна стопа % 
Нето садашња вредност 

пројекта (FNPV) (у 000 ЕУР) 

Однос трошкова           
и користи                  

(FBCR) 

1 5,00 47.336 0,82 

2 10,00 3.528   

3 10,65 0   FIRR  

4 20,00 -27.807   
 
 

3.4.6. Закључак финансијске анализе оправданости пројекта  

Из табела 13, 14, 15, 16. и 17. види се да: 

1. Нето садашња вредност пројекта (NPV) износи 47.336.000 ЕУР, што значи да 

нето ефекат улагања у изградњу РТЦ Макиш у периоду од 26 година, по 

садашњој вредности и након покрића улагања износи преко 47 мил. ЕУР. 

2. Релативна нето садашња вредност (CBR), као однос нето садашње вредности и 

вредности инвестиција је 0,8237, па се сваки уложени ЕУР враћа као 1,82 ЕУР. 

3. Уложена средства биће покривена нето приливом пројекта у садашњој 

вредности у 18-тој години пројекта, односно у 14-тој години експолатације.  

1 2 3 4 5 6 7

1 2018 -7.860 -7.860 -7.860

2 2019 -10.480 -10.480 -18.340

3 2020 -7.859 -7.859 -26.199

4 2021 -31.266 1,00000000 -31.266 -57.465

5 2022 4.950 10,65 1,10647863 4.474 -52.991

6 2023 5.221 10,65 1,22429496 4.264 -48.727

7 2024 5.506 10,65 1,35465621 4.064 -44.662

8 2025 5.807 10,65 1,49889815 3.874 -40.788

9 2026 6.125 10,65 1,65849877 3.693 -37.095

10 2027 6.450 10,65 1,83509344 3.515 -33.580

11 2028 6.779 10,65 2,03049168 3.339 -30.242

12 2029 5.561 10,65 2,24669565 2.475 -27.766

13 2030 5.857 10,65 2,48592073 2.356 -25.410

14 2031 6.167 10,65 2,75061816 2.242 -23.168

15 2032 6.588 10,65 3,04350021 2.165 -21.004

16 2033 6.817 10,65 3,36756795 2.024 -18.979

17 2034 7.053 10,65 3,72614197 1.893 -17.087

18 2035 7.299 10,65 4,12289646 1.770 -15.316

19 2036 7.552 10,65 4,56189683 1.655 -13.661

20 2037 7.814 10,65 5,04764135 1.548 -12.113

21 2038 8.085 10,65 5,58510729 1.448 -10.665

22 2039 8.366 10,65 6,17980186 1.354 -9.311

23 2040 8.657 10,65 6,83781869 1.266 -8.045

24 2041 8.956 10,65 7,56590026 1.184 -6.862

25 2042 9.256 10,65 8,37150695 1.106 -5.756

26 2043 9.566 10,65 9,26289355 1.033 -4.723

27 2044 9.886 10,65 10,24919376 965 -3.759

28 2045 10.216 10,65 11,34051387 901 -2.858

29 2046 10.559 10,65 12,54803625 841 -2.016

30 2047 27.995 10,65 13,88413396 2.016 0,000

Укупно: 213.088 10,65 57.465

Нето садашња 

вредност пројекта 

(NPV)

Година 

пројекта
Година 

Нето прилив 

из новчаног 

тока

Дисконтна 

стопа      

(10,65%)

Дисконтни фактор 

(1+0,10647863)^n       

Садашња вредност 

нето прилива       

NPV= FV/(1+0,1065)^n  
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4. Нето ефекат од 47,3 милиона ЕУР у садашњој вредности (NPV) значи да је 

РТЦ Макиш својим пословањем покрио укупна улагања у изградњу и све 

оперативне трошкове (одржавања, материјала, енергије,зарада), а да се из ове 

суме могу исплатити порез на добит, амортизација, камате и дивиденде. 

5. Интерна стопа рентабилности пројекта (Intern Rate of Rentability - IRR), као 

показатељ релативне успешности инвестиције (ефикасности), износи 10,65%. 

Интерна стопа рентабилности је она дисконтна стопа при којој је NPV=0, 

односно при којој се нето садашња вредност изједначава  са вредношћу укупно 

уложених средстава у изградњу пројекта.  То значи да РТЦ Макиш треба да 

оствари бруто профит од 10,65% (EBITDA=10,65%) да би у посматраном року 

од 26 година експлоатације вратио уложена инвестициона средства.  

6. Интерна стопа рентабилности пројекта износи 10,65%, позитивна је и већа је 

од каматне стопе на дугорочне банкарске пласмане (око 3%) и већа је од 

дисконтне стопе (5%), па се пројекат може оценити као исплатив. 

7. Може се закључити да је пројекат изградње РТЦ Макиш, са процењеним 

улагањима од око 57,5 милиона ЕУР, са финансијског аспекта профитабилан 

и да обезбеђује поврат уложених средстава. 

3.5. Извори финансирања и финансијска рентабилност пројекта 

Извори за финансирање изградње могу бити буџет, кредит и средства 

приватног партнера ако се јавни партнер одлучи за ЈПП модел. У овом кораку 

финансијске анализе посматраће се успех пројекта са становишта структуре извора 

финансирања пројекта. То је случај када се јавни сектор одлучује за традиционални 

модел извођења пројекта уз делимично задуживање. Полазна претпоставка је да јавни 

сектор финансира са 75% екстерних средстава (јавни дуг) и са 25% сопствених 

средстава (буџет). План финансирања пројекта дат је у Табели 18. 

Табела 18. План финансирања изградње РТЦ Макиш (у ЕУР) 

Извори финансирања Ниво учешћа % 
Динамика финансирања* 

2018 2019 2020 2021 Свега 

Екстерна средства (кредит) 75 5894775 7859700 5894775 23449500 43098750 

Споствена средства (буџет) 25 1964925 2619900 1964925 7816500 14366250 

Укупно 100 7.859.700 10.479.600 7.859.700 31.266.000 57.465.000 

*Произвољно изабран однос 75:25. 

Услови задуживања су уобичајни из кредита EBRD и EIB који су намењени за 

дугорочно финансирање модернизације железничке инфраструктуре у земљама 

транзиције, уз уобичајну каматну стопу од 3%. Претпостављени  услови задуживања 

за финансирање пројекта РТЦ Макиш дати су у следећем прегледу:  

Опис услова       Износ/Датум 
Почетак повлачења кредита 

 
                    2018 

Грејс период година 4 
Каматна стопа % 3 
Главница кредита ЕУР 43.098.750 
Почетак отплате година 2022 
Крај отплате година 2047 
Рок отплате година 26 
Рата главнице ЕУР 2.389.297 
Накнада банке 0,1% годишње ЕУР 43.099 

                      Рок кредита је 30 година, са грејс периодом од 4 године, колико траје 

изградња РТЦ Макиш. Период отплате кредита је 26 година, а почетак отплате 

поклапа се са почетком експлоатације пројекта. То значи да јавни сектор и кредитор 

рачунају на сопствене приходе РТЦ Макиш као извор финансирања отплате кредита. 

Јавни сектор се тако опредељује за пројектно финансирање изградње РТЦ Макиш. 
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Корисник кредита плаћа банци фиксне годишње трошкове сервисирања кредита у 

висини 0,1% од вредности главнице (43.099 ЕУР годишње) и враћа кредит у једнаким 

годишњим ратама од 2.389.297 ЕУР. У Табели 19 приказан је новчани ток повлачења 

и отплате кредита са трошковима камате и накнаде.  

  Табела 19. План повлачења и отплате кредита (у ЕУР) 

Година 
отплате 

Повлачењe кредита  43.098.750 ЕУР Камата Главница Накнада Укупно 

0 2018 0 0 43099 43099 

0 2019 0 0 43099 43099 

0 2020 0 0 43099 43099 

0 2021 0 0 43099 43099 

1 2022 1.277.762 1.111.536 43099 2.432.396 

2 2023 1.243.953 1.145.344 43.099 2.432.396 

3 2024 1.209.116 1.180.181 43.099 2.432.396 

4 2025 1.173.220 1.216.077 43.099 2.432.396 

5 2026 1.135.332 1.253.966 43.099 2.432.396 

6 2027 1.098.119 1.291.179 43.099 2.432.396 

7 2028 1.058.846 1.330.451 43.099 2.432.396 

8 2029 1.018.379 1.370.918 43.099 2.432.396 

9 2030 976.682 1.412.616 43.099 2.432.396 

10 2031 933.715 1.455.582 43.099 2.432.396 

11 2032 889.443 1.499.855 43.099 2.432.396 

12 2033 843.823 1.545.474 43.099 2.432.396 

13 2034 786.816 1.602.481 43.099 2.432.396 

14 2035 748.379 1.640.918 43.099 2.432.396 

15 2036 698.469 1.690.828 43.099 2.432.396 

16 2037 647.041 1.742.257 43.099 2.432.396 

17 2038 594.048 1.795.249 43.099 2.432.396 

18 2039 539.444 1.849.853 43.099 2.432.396 

19 2040 483.179 1.906.118 43.099 2.432.396 

20 2041 425.203 1.964.095 43.099 2.432.396 

21 2042 365.463 2.023.834 43.099 2.432.396 

22 2043 303.906 2.085.391 43.099 2.432.396 

23 2044 240.477 2.148.821 43.099 2.432.396 

24 2045 175.118 2.214.179 43.099 2.432.396 

25 2046 107.772 2.281.525 43.099 2.432.396 

26 2047 49.277 2.340.020 43.099 2.432.396 

    19.022.983 43.098.750 1.292.970 63.414.703 

           Извор: на основу https://www. kamatica.com-kredit-kalkulator-napredni 

3.5.1. Финансијска одрживост пројекта са изворима финансирања 

У Табели 20. дата је пројекција новчаних токова финансирања припреме, 

изградње и експлоатације РТЦ Макиш, која показује финансијску одрживост 

способност пројекта да  из сопствених прихода извршава у року обавезе према 

извођачима радова, добављачима и финансијским повериоцима (степен ликвидности 

пројекта).  

Tабела 20. Новчани токови пројекта са изворима финансирања (у ЕУР)                                                                                                                                                                      

Извор: подаци о приливима из ПСО РТЦ Београд, ЦИП, 2015 и ФИ ЖИТ доо Београд за 2018. Годину 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018 7.859.700 5.894.775 1.964.925 0 0 0 0 43.099 7.859.700 7.902.799 -43.099

2019 10.479.600 7.859.700 2.619.900 0 0 0 0 43.099 10.479.600 10.522.699 -43.099

2020 7.859.700 5.894.775 1.964.925 0 0 0 0 43.099 7.859.700 7.902.799 -43.099

2021 31.266.000 23.449.500 7.816.500 0 0 0 0 43.099 31.266.000 31.309.099 -43.099

∑1-4 57.465.000 43.098.750 14.366.250 172.396 57.465.000 57.637.396 -172.396

2022 6.260.035 3.215.065 3.044.970 6.260.035 1.309.950 1.320.861 1.111.536 3.742.347 2.517.688

2023 6.599.746 3.402.527 3.197.219 6.599.746 1.379.143 1.287.052 1.145.344 3.811.539 2.788.207

2024 6.958.179 3.601.100 3.357.079 6.958.179 1.452.046 1.252.215 1.180.181 3.884.442 3.073.737

2025 7.336.386 3.811.453 3.524.933 7.336.386 1.528.862 1.216.319 1.216.077 3.961.258 3.375.128

2026 7.735.476 4.034.296 3.701.180 7.735.476 1.609.805 1.178.431 1.253.966 4.042.202 3.693.274

2027 8.145.813 4.270.383 3.875.430 8.145.813 1.695.100 1.141.218 1.291.179 4.127.497 4.018.316

2028 8.547.012 4.477.810 4.069.202 8.547.012 1.768.035 1.101.945 1.330.451 4.200.431 4.346.581

2029 8.968.216 4.695.554 4.272.662 8.968.216 3.407.485 1.061.478 1.370.918 5.839.881 3.128.335

2030 9.410.435 4.924.140 4.486.295 9.410.435 3.553.395 1.019.781 1.412.616 5.985.792 3.424.643

2031 9.874.730 5.164.121 4.710.609 9.874.730 3.707.795 976.814 1.455.582 6.140.191 3.734.539

2032 10.455.748 5.416.078 5.039.670 10.455.748 3.867.983 932.542 1.499.855 6.300.380 4.155.368

2033 10.785.149 5.569.091 5.216.058 10.785.149 3.968.460 886.922 1.545.474 6.400.856 4.384.293

2034 11.125.078 5.726.458 5.398.620 11.125.078 4.071.562 829.915 1.602.481 6.503.958 4.621.120

2035 11.475.875 5.888.303 5.587.572 11.475.875 4.177.358 791.478 1.640.918 6.609.754 4.866.121

2036 11.837.892 6.054.755 5.783.137 11.837.892 4.285.920 741.568 1.690.828 6.718.316 5.119.576

2037 12.211.492 6.225.945 5.985.547 12.211.492 4.397.319 690.140 1.742.257 6.829.716 5.381.776

2038 12.597.051 6.402.010 6.195.041 12.597.051 4.511.631 637.147 1.795.249 6.944.027 5.653.024

2039 12.994.957 6.583.089 6.411.868 12.994.957 4.628.932 582.543 1.849.853 7.061.328 5.933.629

2040 13.405.609 6.769.326 6.636.283 13.405.609 4.749.301 526.278 1.906.118 7.181.697 6.223.912

2041 13.829.422 6.960.869 6.868.553 13.829.422 4.872.819 468.302 1.964.095 7.305.216 6.524.206

2042 14.255.869 7.157.869 7.098.000 14.255.869 4.999.568 408.562 2.023.834 7.431.964 6.823.905

2043 14.695.584 7.360.472 7.335.112 14.695.584 5.129.614 347.005 2.085.391 7.562.010 7.133.574

2044 15.148.983 7.568.838 7.580.145 15.148.983 5.263.042 283.576 2.148.821 7.695.439 7.453.544

2045 15.616.493 7.783.130 7.833.363 15.616.493 5.399.942 218.217 2.214.179 7.832.338 7.784.155

2046 16.098.559 8.003.519 8.095.040 16.098.559 5.540.402 150.871 2.281.525 7.972.798 8.125.761

2047 16.595.637 8.230.179 8.365.458 16.595.637 5.684.516 92.376 2.340.020 8.116.912 8.478.725

350.430.426 149.296.380 143.669.046 292.965.426 96.959.985 20.315.952 43.098.750 114.930.000 217.839.687 132.590.739

Капитални 

расходи
Укупно

                                          УКУПНИ ОДЛИВИ
Нето 

новчани 

ток 

(EBTDA)

Трошкови 

камате      

и    

накнаде

Отплата 

главнице

Оперативни 

трошкови

Година

 УКУПНИ ПРИЛИВИ

Укупно

Примања  

из       

буџета

Оперативни приходи
Примања  

из    

кредита
Роба Контенер Свега
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Види се да су новчани токови у свим годинама експлоатације пројекта 

позитивни. Постоји усклађеност између динамике новчаних прилива и одлива по 

основу оперативних трошкова и отплате кредита. Кумулативни нето новчани ток 

(EBTDA – добит пре пореза и амортизације) износи 217.839.677 ЕУР и већи је за 3,8 

пута у односу на износ улагања у РТЦ, што указује на високу ликвидност пројекта. 

3.6. Финансијска рентабилност средстава уложених у пројекат 

Из Табеле 21. је очигледно да се оперативним приходима РТЦ Макиш може 

отплатити узети кредит заједно са припадајућом каматом и накнадом, као и уложена 

буџетска средства за финансирање изградње у року од 3,8 година. 

                Табела 21. Садашња вредност новчаних токова пројекта са изворима финансирања у ЕУР 

 
Извор података за приходе: ПСО РТЦ Београд, СИ-ЦИП, 2015. 

Показатељи финансијске рентабилности улагања (Табела 15) за период од 26 

година експлоатације РТЦ Макиш, са дисконтном стопом од 5% су: 

(1) Финансијска нето садашња вредност пројекта–FNPV(k) је 96.754.191 ЕУР. 

(2) Финансијска интерна стопа рентабилности инвестиције –FIRR(k) je 33,96%. 

(3) Време поврата средстава инвестираних у пројекат је 3,8 година.  

Закључак 1: С обзиром да је FNPV(k)>0 и да је FIRR(k) знатно премашује 

дисконтну стопу (5%), може се закључити да је пројекат РТЦ Макиш: (а) 

финансијски исплатив и (б) високо рентабилан. 

Закључак 2: Пошто је FIRR(k)=33,96% веома висока, пројекат има услове да 

буде реализован по ЈПП моделу. Надлежна јавна тела (ИЖС а.д., ЖИТ Београд и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

2018-21 0 0 0 0 172.396 0 14.366.250 14.538.646 -14.538.646 1,000000000 0 -14.538.646

2022 1 3.215.065 3.044.970 6.260.035 1.320.861 1.111.536 2.432.397 3.827.638 1,050000000 3645370 -10.893.276

2023 2 3.402.527 3.197.219 6.599.746 1.287.052 1.145.344 2.432.396 4.167.350 1,102500000 3779909 -7.113.367

2024 3 3.601.100 3.357.079 6.958.179 1.252.215 1.180.181 2.432.396 4.525.783 1,157625000 3909541 -3.203.826

2025 4 3.811.453 3.524.933 7.336.386 1.216.319 1.216.077 2.432.396 4.903.990 1,215506250 4034524 830.699

2026 5 4.034.296 3.701.180 7.735.476 1.178.431 1.253.966 2.432.397 5.303.079 1,276281563 4155102 4.985.800

2027 6 4.270.383 3.875.430 8.145.813 1.141.218 1.291.179 2.432.397 5.713.416 1,340095641 4263439 9.249.239

2028 7 4.477.810 4.069.202 8.547.012 1.101.945 1.330.451 2.432.396 6.114.616 1,407100423 4345543 13.594.783

2029 8 4.695.554 4.272.662 8.968.216 1.061.478 1.370.918 2.432.396 6.535.820 1,477455444 4423700 18.018.483

2030 9 4.924.140 4.486.295 9.410.435 1.019.781 1.412.616 2.432.397 6.978.038 1,551328216 4498106 22.516.588

2031 10 5.164.121 4.710.609 9.874.730 976.814 1.455.582 2.432.396 7.442.334 1,628894627 4568948 27.085.536

2032 11 5.416.078 5.039.670 10.455.748 932.542 1.499.855 2.432.397 8.023.351 1,710339358 4691087 31.776.623

2033 12 5.569.091 5.216.058 10.785.149 886.922 1.545.474 2.432.396 8.352.753 1,795856326 4651125 36.427.748

2034 13 5.726.458 5.398.620 11.125.078 829.915 1.602.481 2.432.396 8.692.682 1,885649142 4609915 41.037.663

2035 14 5.888.303 5.587.572 11.475.875 791.478 1.640.918 2.432.396 9.043.479 1,979931599 4567571 45.605.234

2036 15 6.054.755 5.783.137 11.837.892 741.568 1.690.828 2.432.396 9.405.496 2,078928179 4524204 50.129.438

2037 16 6.225.945 5.985.547 12.211.492 690.140 1.742.257 2.432.397 9.779.095 2,182874588 4479916 54.609.355

2038 17 6.402.010 6.195.041 12.597.051 637.147 1.795.249 2.432.396 10.164.655 2,292018318 4434805 59.044.160

2039 18 6.583.089 6.411.868 12.994.957 582.543 1.849.853 2.432.396 10.562.561 2,406619234 4388962 63.433.122

2040 19 6.769.326 6.636.283 13.405.609 526.278 1.906.118 2.432.396 10.973.213 2,526950195 4342473 67.775.595

2041 20 6.960.869 6.868.553 13.829.422 468.302 1.964.095 2.432.397 11.397.025 2,653297705 4295419 72.071.014

2042 21 7.157.869 7.098.000 14.255.869 408.562 2.023.834 2.432.396 11.823.473 2,785962590 4243945 76.314.959

2043 22 7.360.472 7.335.112 14.695.584 347.005 2.085.391 2.432.396 12.263.188 2,925260720 4192169 80.507.128

2044 23 7.568.838 7.580.145 15.148.983 283.576 2.148.821 2.432.397 12.716.586 3,071523756 4140156 84.647.284

2045 24 7.783.130 7.833.363 15.616.493 218.217 2.214.179 2.432.396 13.184.097 3,225099944 4087965 88.735.249

2046 25 8.003.519 8.095.040 16.098.559 150.871 2.281.525 2.432.396 13.666.163 3,386354941 4035656 92.770.905

2047 26 8.230.179 8.365.458 16.595.637 92.376 2.340.020 2.432.396 14.163.241 3,555672688 3983280 96.754.185

149.296.380 143.669.046 292.965.426 20.315.952 43.098.750 14.366.250 77.780.952 215.184.474

74.962.311 71.296.670 146.258.980 11.309.600 23.828.940 14.366.250 49.504.789 96.754.191

3,8

33,96%

96.754.191

Година
Година 

пројекта

Оперативни приходи

Укупно

Укупна нето 

садашња 

вредност 

прихода 

(NPV)
Роба Контенер

Нето 

приход 

Расходи  финансирања пројекта

Трошкови 

камате      

и    

накнаде

Дисконтни 

фактор 

(1+0,05)^n       

Садашња 

вредност    

нето прихода       

дисконтна 

стопа           

5% 

Отплата 

главнице 

кредита

Капитални 

расходи 

буџета

Укупно: 

Период поврата уложених средстава (година): 

Интерна стопа рентабилности -FIRR(k):  

Нето садашња вредност - FNPV(k) у EUR:

PV

Укупно
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Министарство за грађевину, саобраћај и инфраструктуру Владе Србије) могу 

предложити Републичкој комисији за ЈПП да распише тендер за ЈПП.  

Закључак 3: У случају примене ЈПП модела укупне директне финансијске 

уштеде за буџет Владе Републике Србије биле би око 64 милиона ЕУР.  

4. Економска анализа оправданости пројекта 

Циљ економске анализе је испитивање доприноса РТЦ Макиш економском и 

друштвеном развоју у поређењу са извршеним улагањима. Уколико је нето садашња 

економска вредност користи од пројекта већа од економских трошкова пројекта, онда 

је тај пројекат за друштво економски оправдан. 

Претпоставке економске анализе оправданости пројекта исте су као и код 

финансијске анализе, осим што: (1) Тржишне цене инпута и аутпута не изражавају 

њихове стварне друштвене вредности, углавном због неперфектности тржишта 

(монополи, државне мере), па се, у анализи користе обрачунске цене из ЕК водича38;  

(2) Економска стопа поврата (друштвена дисконтна стопа) износи 5,5% .39 

Главне користи од изградње РТЦ Макиш за окружење могу да буду: 

1. Уштеде трошкова експлоатације друмских возила (гориво, мазиво, одржавање, 

резервни делови, гуме, излазне и друге таксе, трошкови возача и сл.). 

2. Уштеде трошкова загађења животне средине (издувни гасови камиона). 

Процена уштеда због изградње РТЦ у трошковима рада друмских возила 

износи 67.129.361 ЕУР, а у смањењу трошкова загађења ваздуха  314.541.746 ЕУР40. 

Табела 22. Пројекција биланса друштвених ефеката пројекта (обрачун. цене у ЕУР) 

 

Извор: ПСО Робно-транспортног центра Београд, ЦИП, 2015 и Финанс. извештај ЖИТ доо Београд за 2018. г 

                                                           

38 Према ПСО РТЦ Београд (ЦИП, 2015), за израчунавање обрачунских цена узети су следећи фактори конверзије: за домаће 

материјале 0,982, за увезене материјале 0,884м за домаћу опрему 0,871, за увезену опрему 0,855, за утрошак ел. енергије 0,950, за 

цену рада 0,389, за трошкове изградње 0,774, за одржавање 0,774.  

39 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects 
40 Јединични трошкови експлоатације друмских возила (VOC) од 0,66 ЕУР/км узети су из Feasibility Study and EIA in relation to the 

proposed project “Modernisation of the Railway Line Stara Pazova – Novi Sad”, 2011. Просечни трошкови загађења ваздуха (у 

друмском саобраћају 0,3713 ЕУР/тона*км, а у железничком саобраћају 0,1239 ЕУР/тон*км)  узети су из неколико европских 

земаља и модификовани за БДП per capita у Србији (Приручник за процену спољних трошкова у саобраћајном сектору/Handbook 
on estimation of external cost in the Transport sector, 2012). 

Друштвени 

трошкови 

одржавања

Друштвени 

трошкови 

материјала   

и опреме

Друштвени 

трошкови 

зарада

CF=0,774 CF=0,908 CF=0,389 годишњи кумулатив

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 -6.083.408 0 0 -6.083.408 -6.083.408

2019 -8.111.210 0 0 -8.111.210 -14.194.618

2020 -6.083.408 0 0 -6.083.408 -20.278.026

2021 -24.199.884 0 0 -24.199.884 -44.477.910

2022 -1.279.089 -94.226 -642.290 -542.573 1.379.963 6.465.963 6.566.837 -37.911.073

2023 -1.337.319 -77.876 -682.719 -576.725 1.466.824 6.872.961 7.002.466 -30.908.607

2024 -1.398.092 -59.348 -725.706 -613.038 1.559.182 7.305.712 7.466.802 -23.441.805

2025 -1.461.509 -38.446 -771.413 -651.649 1.657.385 7.765.853 7.961.729 -15.480.076

2026 -1.527.678 -14.958 -820.015 -692.705 1.761.806 8.255.129 8.489.257 -6.990.819

2027 -1.604.062 -15.706 -861.016 -727.340 1.872.841 8.775.395 9.044.174 2.053.355

2028 -1.685.451 -20.853 -902.345 -762.253 1.972.182 9.240.869 9.527.600 11.580.955

2029 -1.770.966 -26.468 -945.657 -798.841 2.076.833 9.731.219 10.037.086 21.618.041

2030 -1.860.816 -32.582 -991.049 -837.185 2.187.078 10.247.786 10.574.048 32.192.089

2031 -1.955.222 -39.232 -1.038.619 -877.370 2.303.220 10.791.981 11.139.979 43.332.069

2032 -2.054.413 -46.456 -1.088.473 -919.484 2.425.576 11.365.294 11.736.457 55.068.526

2033 -2.092.724 -78.744 -1.091.738 -922.242 2.498.343 11.706.253 12.111.872 67.180.397

2034 -2.312.024 -237.624 -1.124.490 -949.910 2.573.294 12.057.440 12.318.710 79.499.107

2035 -2.443.109 -306.477 -1.158.225 -978.407 2.650.492 12.419.163 12.626.546 92.125.653

2036 -2.449.229 -308.324 -1.160.542 -980.364 2.730.007 12.791.738 13.072.516 105.198.168

2037 -2.741.983 -536.850 -1.195.358 -1.009.775 2.811.907 13.175.490 13.245.414 118.443.583

2038 -2.895.541 -624.255 -1.231.219 -1.040.068 2.896.265 13.570.755 13.571.479 132.015.061

2039 -3.057.272 -717.847 -1.268.155 -1.071.270 2.983.153 13.977.878 13.903.759 145.918.820

2040 -3.227.598 -817.990 -1.306.200 -1.103.408 3.072.647 14.397.214 14.242.263 160.161.084

2041 -3.406.963 -925.067 -1.345.386 -1.136.510 3.164.827 14.829.131 14.586.995 174.748.078

2042 -3.595.837 -1.039.484 -1.385.747 -1.170.606 3.259.771 15.274.005 14.937.939 189.686.017

2043 -3.794.710 -1.161.667 -1.427.320 -1.205.724 3.357.565 15.732.225 15.295.080 204.981.097

2044 -4.004.100 -1.292.065 -1.470.139 -1.241.895 3.458.291 16.204.191 15.658.382 220.639.479

2045 -4.224.548 -1.431.152 -1.514.244 -1.279.152 3.562.040 16.690.317 16.027.809 236.667.288

2046 -4.456.626 -1.579.428 -1.559.671 -1.317.527 3.668.901 17.191.027 16.403.302 253.070.591

2047 8.522.232 -1.737.420 -1.606.461 -1.357.053 3.778.968 17.706.757 13.223.165 30.007.957 283.078.548

-44.477.910 -54.114.649 -13.260.545 -29.314.197 -24.763.073 67.129.361 314.541.746 13.223.165 283.078.548

Нето ефекти
Година Инвестиција

Друштвени 

трошкови 
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друмског 

саобраћаја
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ваздуха

Резидуална  

вредност
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Нето друштвани ефекти су разлика између остварених уштеда у друмском 

саобраћају и заштити животне средине и укупних трошкова пројекта (инвестиције плус 

оперативни трошкови), исказаних у обрачунским ценама. Економска анализа не 

укључује оперативне приходе пројекта, па нето друштвена корист од пројекта износи 

283.078.548 ЕУР, а са резидуалном вредношћу достиже и 300 мил.ЕУР (Табела 22). 

Табелa 23. Динамички показатељи економске оправданости пројекта РТЦ Макиш 

Из рекапитулације дате у Табели 23. види се да: 

1. Економска нето садашња вредност пројекта (ENPV) је позитивна, а нето 

друштвени ефекат изградње РТЦ Макиш у експлоатационом периоду од 26 

година, по садашњој вредности и након покрића капиталних улагања и 

оперативних трошкова по обрачунским ценама, износи око 108 милиона ЕУР. 

2. Релативна економска нето садашња вредност, као однос економске нето 

садашње вредности и вредности инвестиција (CBR), износи 2,422, што значи 

да пројекат РТЦ Макиш доприноси друштвеним ефектима за 142% од 

уложених средстава, или да се сваки уложени динар врати као 2,42 динара. 

3. Економска интерна стопа рентабилности пројекта (ЕIRR), као показатељ 

релативне успешности инвестиције (ефикасности), износи 19,76%. ЕIRR је она 

дисконтна стопа при којој је ЕNPV=0, тј. при којој се ENPV изједначава са 

вредношћу укупно уложених средстава у изградњу пројекта. 

4. ЕIRR пројекта РТЦ Макиш од 19,76% је позитивна и већа је од дисконтне 

стопе (5,5%), па се пројекат оцењује као исплатив. 

5. Може се закључити да је пројекат изградње РТЦ Макиш, са процењеним 

улагањима од око 44,5 милиона ЕУР (по обрачунским ценама), са економског 

аспекта исплатив, јер при друштвеној дисконтној стопи приноса од 5,5% 

обезбеђује за друштво нето садашњу корист од око 108 милиона ЕУР.  

5. Анализа осетљивости 

Анализа осетљивости се обавезно ради код пројекта који временски дуго трају. 

Пројекције на овако дуги рок имају одређени степен неизвесности, па је зато 

неопходно изабрати и варирати кључне факторе који утичу на успех пројекта, како би 

се емпиријски открио степен осетљивости пројекта на сваки поједини фактор. На тај 

начин се допуњују финансијска и економска анализа пројекта. Анализом осетљивости 

пројекат се ситуира и грубо се пројектује праг рентабилности пројекта. Ово је 

важан податак при одлучивању о пројекту и процени ризика. 

У финансијској анализи осетљивости пројекта РТЦ Макиш као кључни фактори 

успеха узети су (1) обим саобраћаја и (2) обим инвестиција. Испитано је понашање 

показатеља успеха пројекта у условима повећања и смањења обима саобраћаја и 

висине инвестиција за 10% и 20%. Израчунато је кретање ових показатеља у свих 8 

варијанти. Због обима ових израчуна овде се егземпларно показује по једна табела 

израчунавања NPV и CBR (Табела 18) и IRR (Табела 19).  

У финансијској анализи осетљивости пројекта РТЦ Макиш као кључни фактори 

успеха узети су (1) обим саобраћаја и (2) обим инвестиција. Испитано је понашање 

показатеља успеха пројекта, тј. нето садашње вредности (NPV), интерне стопе 

Редни број Дисконтна стопа % 
Нето садашња друштвена вредност 

пројекта (ENPV) 
Однос трошкова  и користи                  

(EBCR) 

1 5,5 107.734 2,42 

2 10,0 48.920   

3 15,0 16.594   

4 19,76 0 EIRR 

5 20,0 -628   
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рентабилности (IRR) и користи од улагања (CBR), у условима повећања и смањења 

обима саобраћаја и висине инвестиција за 10% и 20%. Извршено је израчунавање 

кретања ових показатеља у свих 8 варијанти. Због обима ових израчуна овде се 

егземпларно показује по једна табела израчунавања NPV и CBR (Табела 24) и IRR 

(Табела 25). Због свог обима остале табеле су дате у Прилогу овог рада. 

Табела 24. Анализа осетљивости: повећање обима саобраћаја за 20% (FNPV у мил.ЕУР) 

 
  Извор података: Претходна студија оправданости РTЦ Београд, ЦИП, 2015. 

Табела 25. Анализа осетљивости: процена FIRR за обим саобраћаја +20% (у мил ЕУР) 

Извор података: Претходна студија оправданости РTЦ Београд, ЦИП, 2015. 

Варирањем параметара (повећање/смањење) обима саобраћаја и обима улагања 

(кроз 16 типских табела) долази се до 8 могућих сценарија кретања успеха пројекта у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 -7.859.700 -7.859.700 -7.859.700 -7.859.700

2019 -10.479.600 -10.479.600 -10.479.600 -18.339.300

2020 -7.859.700 -7.859.700 -7.859.700 -26.199.000

2021 -31.266.000 -31.266.000 -31.266.000 -57.465.000

2022 -1.309.950 3.858.078 3.653.964 6.202.092 6.202.092 -51.262.908

2023 -1.379.143 4.083.032 3.836.663 6.540.552 5.932.474 -45.330.434

2024 -1.452.046 4.321.320 4.028.495 6.897.769 5.958.552 -39.371.882

2025 -1.528.862 4.573.744 4.229.920 7.274.801 5.984.997 -33.386.885

2026 -1.609.805 4.841.155 4.441.416 7.672.766 6.011.813 -27.375.072

2027 -1.695.100 5.124.460 4.650.516 8.079.876 6.029.328 -21.345.745

2028 -1.768.035 5.373.372 4.883.042 8.488.379 6.032.533 -15.313.212

2029 -3.407.485 5.634.665 5.127.194 7.354.374 4.977.730 -10.335.482

2030 -3.553.395 5.908.968 5.383.554 7.739.127 4.988.710 -5.346.772

2031 -3.707.795 6.196.945 5.652.731 8.141.881 4.998.409 -348.363

2032 -3.867.983 6.499.294 6.047.604 8.678.915 5.074.382 4.726.019

2033 -3.968.460 6.682.909 6.259.270 8.973.719 4.996.902 9.722.921

2034 -4.071.562 6.871.750 6.478.344 9.278.532 4.920.603 14.643.524

2035 -4.177.358 7.065.964 6.705.086 9.593.692 4.845.466 19.488.991

2036 -4.285.920 7.265.706 6.939.764 9.919.550 4.771.473 24.260.464

2037 -4.397.319 7.471.134 7.182.656 10.256.471 4.698.608 28.959.072

2038 -4.511.631 7.682.412 7.434.049 10.604.830 4.626.852 33.585.924

2039 -4.628.932 7.899.707 7.694.242 10.965.016 4.556.191 38.142.115

2040 -4.749.301 8.123.191 7.963.540 11.337.430 4.486.606 42.628.721

2041 -4.872.819 8.353.043 8.242.264 11.722.487 4.418.082 47.046.803

2042 -4.999.568 8.589.443 8.517.600 12.107.475 4.345.886 51.392.689

2043 -5.129.614 8.832.566 8.802.134 12.505.087 4.274.862 55.667.551

2044 -5.263.042 9.082.606 9.096.174 12.915.738 4.204.994 59.872.545

2045 -5.399.942 9.339.756 9.400.036 13.339.850 4.136.259 64.008.804

2046 -5.540.402 9.604.223 9.714.048 13.777.869 4.068.643 68.077.447

2047 -5.684.516 9.876.215 10.038.550 17.084.000 31.314.248 8.806.842 76.884.289

-96.959.985 179.155.656 172.402.855 17.084.000 271.682.526 134.349.289 133,79

Приходи      

од               

контенера

Година Улагања
Оперативни 

трошкови

Приходи      

од               

робе

Релативна 

нето 

садашња 

вредност   

(%)

Остатак 

вредности 

пројекта

Нето ефекат 

(EBITDA)

Садашња 

вредност 

нето ефекта          

Нето 

садашња 

вредност 

пројекта       

(NPV)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 -7.859.700 -7.859.700 -7.859.700 -7.859.700

2019 -10.479.600 -10.479.600 -10.479.600 -18.339.300

2020 -7.859.700 -7.859.700 -7.859.700 -26.199.000

2021 -31.266.000 -31.266.000 -31.266.000 -57.465.000

2022 -1.309.950 3.858.078 3.653.964 6.202.092 13,75 6.202.092 -51.262.908

2023 -1.379.143 4.083.032 3.836.663 6.540.552 13,75 5.054.832 -46.208.076

2024 -1.452.046 4.321.320 4.028.495 6.897.769 13,75 4.686.484 -41.521.592

2025 -1.528.862 4.573.744 4.229.920 7.274.801 13,75 4.345.160 -37.176.433

2026 -1.609.805 4.841.155 4.441.416 7.672.766 13,75 4.028.865 -33.147.568

2027 -1.695.100 5.124.460 4.650.516 8.079.876 13,75 3.729.766 -29.417.801

2028 -1.768.035 5.373.372 4.883.042 8.488.379 13,75 3.444.672 -25.973.129

2029 -3.407.485 5.634.665 5.127.194 7.354.374 13,75 2.623.705 -23.349.425

2030 -3.553.395 5.908.968 5.383.554 7.739.127 13,75 2.427.210 -20.922.215

2031 -3.707.795 6.196.945 5.652.731 8.141.881 13,75 2.244.845 -18.677.370

2032 -3.867.983 6.499.294 6.047.604 8.678.915 13,75 2.103.648 -16.573.722

2033 -3.968.460 6.682.909 6.259.270 8.973.719 13,75 1.912.169 -14.661.553

2034 -4.071.562 6.871.750 6.478.344 9.278.532 13,75 1.738.118 -12.923.435

2035 -4.177.358 7.065.964 6.705.086 9.593.692 13,75 1.579.908 -11.343.526

2036 -4.285.920 7.265.706 6.939.764 9.919.550 13,75 1.436.099 -9.907.427

2037 -4.397.319 7.471.134 7.182.656 10.256.471 13,75 1.305.378 -8.602.049

2038 -4.511.631 7.682.412 7.434.049 10.604.830 13,75 1.186.556 -7.415.493

2039 -4.628.932 7.899.707 7.694.242 10.965.016 13,75 1.078.549 -6.336.943

2040 -4.749.301 8.123.191 7.963.540 11.337.430 13,75 980.373 -5.356.570

2041 -4.872.819 8.353.043 8.242.264 11.722.487 13,75 891.134 -4.465.436

2042 -4.999.568 8.589.443 8.517.600 12.107.475 13,75 809.138 -3.656.298

2043 -5.129.614 8.832.566 8.802.134 12.505.087 13,75 734.687 -2.921.611

2044 -5.263.042 9.082.606 9.096.174 12.915.738 13,75 667.084 -2.254.527

2045 -5.399.942 9.339.756 9.400.036 13.339.850 13,75 605.701 -1.648.825

2046 -5.540.402 9.604.223 9.714.048 13.777.869 13,75 549.966 -1.098.859

2047 -5.684.516 9.876.215 10.038.550 17.084.000 31.314.248 13,75 1.098.859 0,00

-96.959.985 179.155.656 172.402.855 17.084.000 271.682.526 13,75 57.465.000

Приходи      

од               

контенера

Година Улагања
Оперативни 

трошкови

Приходи           

од               

робе

Остатак 

вредности 

пројекта

Нето 

ефекат 

(EBITDA)

Дисконтн

а стопа     

(13,75%)

Садашња    

вредност            

нето 

ефеката

Нето 

садашња 

вредност   

пројекта          

(NPV)
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зависности од његове осетљивости на промене у обиму саобраћаја и висини 

капиталних улагања, чија је синтеза дата у Табели 26. и Графику 26. 
 

Табела 26. Финансијска анализа осетљивости 

Р.бр. Варијанте   FNPV (ЕUR) FIRR FBCR 

1 Обим саобраћаја -20% 18.085.359 7,35 0,31 

2 Капитална улагања 20% 27.552.855 7,93 0,40 

3 Обим саобраћаја -10% 32.393.028 9,02 0,56 

4 Основна варијанта 0% 47.336.000 10,65 0,82 

5 Капитална улагања 10% 56.237.643 9,21 0,89 

6 Капитална улагања -10% 57.229.386 12,31 1,11 

7 Обим саобраћаја 10% 61.963.053 12,15 1,08 

8 Капитална улагања -20% 67.601.992 14,27 1,46 

9 Обим саобраћаја 20% 76.588.951 13,58 1,33 

 

 

Из Графика 26. се види да је нето садашња вредност пројекта (NPV) значајније 

осетљива на промене у обиму саобраћаја. NPV посебно расте са било којим растом 

обима саобраћаја. Ако је обим саобраћаја порастао за 10%, обим вредности пројекта 

расте за 31%, а раст обима саобраћаја од 20% повећава нето садашњу вредност 

пројекта за 62%. У апсолутним вредностима пројектована нето садашња вредност при 

дисконтној стопи од 5% (основна варијанта) расте са 47,3 на 62,0 милиона ЕУР ако се 

обим саобраћаја повећа за 10%, а на чак 76,6 милиона ЕУР ако се обим саобраћаја 

повећа за 20%. При повећању обима саобраћаја од 20% нето садашња вредност 

пројекта РТЦ Макиш би се увећала за 29,3 милиона ЕУР. (Табела 26). 

Долази се до закључка да промене у обиму саобраћаја знатно више утичу на 

излазне перформансе пројекта од промена у обиму инвестиција. Може се закључити 

да свака промена раста обима саобраћаја изазива три пута бржи раст вредности 

пројекта. Вреди и обрнуто. Свако смањење обима саобраћаја доводи до троструко 

бржег смањења NPV пројекта.Ниво инвестирања у пројекат дефинисан је Техничким 

пројектом, па одступања могу да буду последица пре свега (1) одлуке да се одустаје 
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График 26. Осетљивост вредности пројекта РТЦ Макиш у односу на промене 
у обиму улагања и обиму саобраћаја

Обим саобраћаја мањи за 20%

Инвестиције веће за 20%
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Инвестиције мање за 20%

Обим саобраћаја већи за 20%

НСВ у ЕУР
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од неке фазе изградње или (2) прекорачења буџета градње. Промене у обиму 

саобраћаја, пак, делују на резултате пројекта у току читавог експлоатационог периода 

и углавном нису резултат одлука инвеститора. Испитивање прага профитабилности 

пројекта РТЦ Макиш са становишта осетљивости на промене у обиму саобраћаја је 

интересантније јер је реч о иновативном саобраћајном пројекту. 

 

Смањење капиталних улагања за 20% повећава нето садашњу вредност пројекта 

за 43% или за 20,3 милиона ЕУР. Утицај значајнијег смањења трошкова инвестиције 

на вредност пројекта може бити нарочито индикативно за приватног партнера, 

поготово ако је исти специјализована грађевинска фирма. (График 27.)  

Детаљнија анализа остељивости би показала да је праг рентабилитета пројекта 

по основу раста инвестиционих трошкова негде између 15% и 20% (око 17%), под 

условом да не буду угрожени основни технички стандарди и капацитет пројекта. С 

друге стране, повећање инвестиционих трошкова за 20% (било због скупих екстерних 

средстава или прекорачења рокова изградње) дупло брже смањује вредност пројекта, 

односно готово преполовљује вредност пројекта.  

 

Излазне перформансе пројекта различито реагују на промене у кључним 

факторима успеха. Нето садашња вредност (NPV) је значајније осетљива на ове 

промене, док је интерна стопа профитабилности (IRR) мање осетљива. (График 29). 

Амплитуда индекса промене IRR је 1,94 и значајно је нижа од амплитуде индекса 

промене NPV (4,26). (График 28). То значи да испитивана колебања у обиму 

саобраћаја и инвестиционим трошковима не могу да угрозе пројекат. Интерна стопа 

поврата уложених средстава може да расте и до 35% или да опада до 31% у односу на 

пројектовану (10,65%), али поврат уложених средстава је остварљив у 

експлоатационом периоду, а пројекат унутар тих екстрема остаје профитабилан. 
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Закључак финансијске анализе осетљивости: 

1. Постоји висока сензибилност пројекта РТЦ Макиш на: 

- промене у обиму саобраћаја, пројекат је високо тржишно зависан; 

- повећање инвестиционих трошкова изнад 15%, што указује на 

опасности од прекорачења буџета и скупих кредита; 

- значајније смањење инвестиционих трошкова (20%), што вероватно 

може бити занимљиво за приватног партнера да покаже 

иновативност при прављењу понуде за ЈПП пројекат, а јавном 

сектору као простор за могуће смањење цене јавне услуге.  

2. Пројекат је далеко више осетљив на параметре прихода (обим 

саобраћаја) него на параметре трошкова (инвестиције); 

3. Пројекат је апсолутно високо сензибилан на промене у кључним 

параметрима успеха (амплитуда индекса промене NPV je 4,3 пута). 

4. IRR је знатно је мање осетљива на промене кључних фактора успеха 

пројекта од вредности пројекта (NPV), што говори да је пројекат 

одржив и остаје профитабилан и у тестираним екстремним условима 

(обим инвестиција +20%, обим саобраћаја -20%). 

5. Јаке шансе РТЦ Макиш у експлоатационом периоду су у повећању 

тржишног удела, а главне опасности такође долазе из тржишта. 

Основна препорука менаџманту јесте win-win стратегија, тј. јачање 

интерних перформанси: квалитет јавне услуге и трошковна ефикасност. 

Слично се ради и економска анализа осетљивости. За економску анализу 

осетљивости пројекта РТЦ Макиш испитано је понашање ENVP, EIRR и EBCR према 

променама истих критичних показатеља успеха као и код финансијске анализе 

осетљивости. Синтеза резулатата овог израчунавања је дата у Табели 27. 

Табела 27. Економска анализа осетљивости 

 

 

 

 

 

Обзиром на изразито високу друштвену исплативост пројекта РТЦ Макиш, 

економски показатељи успеха су знатно мање осетљиви на промене у обиму 

саобраћаја и инвестиција од финансијских показатеља. Закључује се да друштвена 

оправданост пројекта постоји и у условима ниске финансијске оправданости. 

Остали закључци су исти као код финансијске анализе осетљивости. 
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График 29. Кретање вредности (NSV) и стопе интерне рентабилности (IRR) пројекта у 
зависности од промена у обиму инвестиција и обиму саобраћаја

Нето садашња вредност пројекта Интерна стопа рентабилности

Индекс

V3 V V3 V OV V V7 V V9

    
ENPV 

(у 000 ЕУР) 
EIRR (%) EBCR 

Основна варијанта   107.829 19,76 2,42 

Капитална улагања 20% 93.568 16,35 1,75 

Капитална улагања -20% 122.090 24,61 3,43 

Обим саобраћаја 20% 143.144 23,66 3,23 

Обим саобраћаја -20% 72.002 15,64 1,62 
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6. Анализа ризика  

У Табели 28. приказане су главне групе очекиваних ризика у изградњи и 

функционисању пројекта које је сачиниоЈС. Општи ризик пројекта је Низак/Средњи. 

Табела 28. Главне групе ризика 

 

У нацрту Уговора о јавно-приватном партнерству Јавни партнер нуди одабраном 

Приватном партнеру План поделе ризика пројекта, полазећи од тога  да Приватни 

партнер преузима на себе главнину пројектних ризика, а пре свега ризике 

финансирања, ризике изградње и ризике експлоатације (Taбела 29.). 

У приказаном предлогу Плана поделе пројектних ризика пошло се од стварног 

стања да су ризике везане за пројектовање преузеле Железнице Србије. У  ЈПП моделу 

сврсисходније би било да израду пројекта преузме Приватни партнер. На пример, у 

случају да је приватни партнер реномирана грађевинска компанија, он би био у 

прилици да још у изради Техничког пројекта утиче на смањење трошкова изградње и 

одржавања и на подизање квалитета и функционалности објеката РТЦ Макиш кроз 

различита архитектонска и грађевинска решења, избор материјала и сл. Чини се да би 

још више могао да учини приватни партнер који је лидер у области интермодалног 

транспорта са својим специфичним искуствима.  

Табела 29. План поделе ризика пројекта према ЈПП моделу 

Р.бр. ВРСТА РИЗИКА 

ПОДЕЛА РИЗИКА 

Јавни 

партнер 

Приватни 

партнер 

Заједнички 

ризици 

 А Припремни период       

1 Ризик прикупљања историјских података Х     

2 Ризик пројектовања  Х 

 

  

3 Ризик измене техничких услова Х   

4 Ризик финансирања техничког пројекта Х   

 Б Период изградње        

1 Ризик локације Х     

2 Ризик извођења  радова  Х  

3 Ризик финансирања изградње  Х  

4 Ризик набавке опреме   Х   

5 Ризик уградње опреме   Х   

6 Ризик пуштања у рад   Х   

 В Период експлоатације       

1 Ризик расположивоти локомотива и вагона Х   

2 Ризик функционисања опреме   Х   

3 Ризик промене цена инпута   Х   

4 Ризик технологије   Х   

5 Финансијски ризик   Х   

 Г Ризици пословног окружења       

1 Ризик политичких одлука Х 

 

  

2 Ризик измене прописа 
 

Х    

3 Ризик спровођења уговора 
 

Х  

 4 Ризик животне средине   Х 

5 Ризик прибављања потребних дозвола и одобрења     Х 

6 Ризик више силе     Х 

7 Ризик решавања спорова     Х 

Осим ризика пројектовања, међу задржаним ризицима су још и ризици локације 

и ризици политичких одлука и, специфично, ризик расположивости локомотива и 

вагона. У садашњем пословању ЖИТ Београд доо недостатак вагона и маневарских и 

Р.бр Ризик Опис Значај Мере ублажавања

1 Ризици градње Пробијање рокова градње Низак Избор поуздних извођача радова, добар надзор

2
Ризици инвестиционих 

трошкова

Непредвиђени додатни радови 

и скупља опрема
Средњи/Низак

Контрола пројекта, добро испитивање тржишта 

добављача опреме

3 Ризици снабдевања
Кашњење испорука, недовољан 

обим и квалитет материјала
Средњи/Низак Избор поузданих добављача, добра логистика набавке

4 Оперативни ризици
Недостатак вучних и 

маневарских локомотива
Средњи/Висок

Чврст уговор са железничким оператером,  алтернативни 

оператери, сопствени вучни парк
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вучних локомотива представља главни оперативни ризик. У условима монопола 

железничке државне компаније Србија карго ад, постији висок оперативни ризик од 

свакодневног изостанка потребних вучних и вучених састава, што доводи до енормног 

повећања трошкова и великих изгубљених прихода. Редовност у снабдевању са 

локомотивама и вагонима данас је главни ограничавајући фактор пословног успеха 

ЖИТ Београд доо. Овај ризик може битно да утиче и на избор ЈПП модела. 

План поделе ризика служи за израду Каталога ризика пројекта (Табела 30). У 

Каталогу ризика пројектни ризици се прецизно дефинишу и описују и лоцирају се са 

становишта трошкова пројекта на које могу да утичу. Посебна важност се придаје 

процени вероватноће појаве ризика. Из приказаног Каталога ризика РТЦ Макиш види 

се да је највиша вероватноћа појаве ризика од недостатка локомотива и вагона (50%), 

који директно доводи до изгубљеног оперативног прихода. С обзиром на изузетно 

високу осетљивост РТЦ Макиш на промене у приходима (што је приказано у 

претходној анализи осетљивости пројекта), може се оценити да је ово највећи ризик 

пројекта РТЦ Макиш. То указује на потребу израде стратегије за избегавање или за 

смањење утицаја овог ризика. 

                               Табела 30. Каталог ризика пројекта РТЦ Макиш 

Извор: креација Аутора 

Напомене уз Табеле 32 и 33: 

Вредност техничког пројекта је 2% од вредности инвестиције (57.465.000 ЕУР*2,0%), што износи 1.149.300 ЕУР. 
Трошкови јавне набавке су 0,001% од вредности инвестиције (57.465.000 ЕУР*0,001%), што износи 57.465 ЕУР. 
Трошкови пуштања  опреме у рад су 10% од набавне вред. опреме (18.384.800ЕУР*10%), што износи 1.838.480 ЕУР.  
Трошкови финансирања су трошкови камате и наканде за кредит (NPV=13.125.129 ЕУР). 
Средства за финансирање израде техничког пројекта обезбеђује Јавни партнер. Ризик функционисања опреме пада на терет Приватног партнера, а 
Јавни партнер по уговору плаћа приватном партнеру накнаду у висини стандардних трошкова одржавања према PSC. Садашња вредност годишњег 
оперативног  прихода је прос. год.приход (146.258.980 ЕУР/26), што износи 5.625.345 ЕУР. 

На основу Плана поделе ризика и Каталога ризика сачињава се Матрица ризика. 

(Табела 31). У Матрици ризика полази се од вероватноће појаве ризика која је 

дефинисана у Каталогу ризика и утврђује се и квантификује ранг утицаја ризика 

1 2 3 4 5 6

Ризик пројектовања Непоузданост историјских података и грешке у техничкој спецификцији ЈП ЈП 30 Трошак пројектовања

Грешке пројектанта у техничком пројекту ЈП ЈП 5 Трошак пројектовања

Измене у техничким условима ЈП ЈП 30 Трошак пројектовања

Ризик финансирања Средства за израду техничког пројекта нису обезбеђена ЈП ЈП 30 Трошак пројектовања

Ризик локације Нису прибављене све дозволе и сагласности за извођење радова ЈП ЈП и ПП 5 Трошак пројектa и јавне набавке

Није извршена експропријација ЈП ЈП 30 Трошак пројекта и јавне набавке

Отежан приступ ЈП ЈП 5 Изгубљени годишњи приход

Ризик извођења радова Кашњење испоруке материјала и кашњење подизвођача ЈП ПП 5 Трошак градње са материјалом

Раст девизног курса ЈП ПП 5 Трошак градње са материјалом

Ризик финансирања изградње Средства за финансирање изградње нису у целини обезбеђена ЈП ПП 5 Трошак градње са материјалом

Раст каматне стопе у току уговора о кредиту ЈП ПП 50 Трошкови финансирања

Ризик набавке опреме Кашњење испоруке ЈП ПП 10 Набавна вредност опреме

Раст девизног курса ЈП ПП 5 Набавна вредност опреме

Ризик уградње опреме Прекорачење трошкова због проблема уградње опреме ЈП ПП 10 Трошкови уградње опреме

Кашњење подуговарача ЈП ПП 20 Трошкови уградње опреме

Ризик пуштања у рад РТЦ Неиспуњавање критеријума за примопредају ЈП ПП 10 Инвестициони расходи пројекта

Ризик расположивости Недостатак локомотива и вагона ЈП ЈП 50 Изгубљени оперативни приход

Ризик функционисања опреме Чести кварови опреме и повећање трошкова одржавања ЈП ПП 20 Трошкови одржавања

Ризик промене цена инупта Повећање цена погонске енергије ЈП ПП 30 Трошкови материјала  и енергије

Ризици технологије Расипање терета у манипулацији ЈП ПП 5 Изгубљени оперативни приход

Могући акцидент, оштећење имовине, вандализам ЈП ПП 5 Изгубљени оперативни приход

Финансијски ризици Ризик отплате ануитета ЈП ПП 5 Инвестициони расходи пројекта

Ризик извршавања обавеза према добављачима ЈП ПП 5 Оперативни трошкови

Ризик наплате потраживања ЈП ПП 10 Изгубљени оперативни приход

Ризици пословног окружења Ризик спровођења уговора ЈП ПП 5 Изгубљени оперативни приход

Ризик очувања животне средине ЈП ПП 5 Оперативни трошкови

Ризик измене прописа ЈП ПП 5 Оперативни трошкови

Ризик прибављања потребних дозвола ЈП ПП 5 Оперативни трошкови

Ризици Пројекта у припремном периоду

Ризици Пројекта у периоду изградње

Ризици Пројекта у периоду експлоатације

Ризици 

јавног 

партнера  у 

традицион

алном 

моделу 

(PSC)

Подела 

ризика у 

ЈПП 

моделу

Категорија/Врста ризика Опис ризика

Вероватноћа 

ризика            

%

Основни трошак пројекта
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(низак/средњи/висок) на везани трошак пројекта. На бази нето садашње вредности 

трошкова пројекта новчано се пројектује компаратор јавног сектора (PSC) у погледу 

ризика и квантификује се износ ризика које преузима приватни партнер. Из приказане 

Матрице ризика РТЦ Макиш се види да су: 

            (а) Пројектни ризици концентрисани у периоду експлоатације (83%), а у 

припремном периоду и периоду изградње су релативно ниски (17%). 

            (б) Степен пренесености ризика на приватног партнера је веома висок (95,6%). 

Од укупне вредности пројектних ризика у износу од преко 20 милиона ЕУР, Приватни 

партнер преузима чак 19,1 милион ЕУР. 

            (в) Јавни сектор преноси у целини на Приватног партнера главне ризике 

Пројекта: ризике изградње, ризике финансирања изградње и ризике експлоатације. 

(г) Јавни сектор задржава свега 4,4% укупних пројектних ризика, и то у фази 

припреме пројекта (ризици израде и финансирања техничког пројекта) и у фази 

изградње (ризици прибављања дозвола за локацију и за експропријацију земљишта). 

           Табела 31. Матрица ризика пројекта РТЦ Макиш (у ЕУР) 

 
            (д) Ризик расположивости (ризик недостатка локомотива и теретних вагона) је 

главни ризик пројекта РТЦ Макиш. По ЈПП уговору овај ризик сноси Приватни 

партнер, а Јавни партнер плаћа Приватном партнеру уговорену накнаду у висини 

процењеног ризика расположивости у читавом уговорном периоду (NPV= 13.163.308 

Низак Средњи Висок

Укупни PSC 

Ø(4+5+6)*8*3  

PV

Ризик 

пренет на 

приватног 

партнера  

PV

1 3 4 5 6 7 8 9 10

780566 0

Ризик пројектовања 30 25 50 100 Трошак пројектовања 1.149.300 201128 0

5 25 50 100 Трошак пројектовања 1.149.300 33521 0

30 25 50 100 Трошак пројектовања 1.149.300 201128 0

Ризик финансирања  30 100 100 100 Трошак пројектовања 1.149.300 344790 0

2741864 2622581

Ризик локације 5 100 100 100 Трошак пројекта  и јавне набавке 1.206.765 60338 30169

5 5 15 30 Изгубљени годишњи приход 5.625.345 46878 0

30 5 10 20 Трошак пројекта  и јавне набавке 1.206.765 42237 0

Ризик извођења радова 5 10 30 50 Трошак градње са  материјалом 37.930.900 568964 568964

5 0 2 2 Трошак градње са  материјалом 37.930.900 25287 25287

Ризик финансирања изградње 5 25 50 100 Трошак градње са  материјалом 37.930.900 1106318 1106318

50 2 5 10 Трошкови финансирања 13.155.129 372729 372729

Ризик набавке опреме 10 5 10 20 Набавна вредност опреме 18.384.800 214489 214489

5 0 4 6 Набавна вредност опреме 18.384.800 30641 30641

Ризик уградње опреме 10 2 4 6 Трошкови уградње опреме 1.838.480 7354 7354

20 5 10 15 Трошкови уградње опреме 1.838.480 36770 36770

Ризик пуштања у рад РТЦ 10 2 4 6 Инвестициони расходи пројекта 57.465.000 229860 229860

16892892 16892892

Ризик расположивости 30 10 30 50 Изгубљени оперативни приход 146.258.980 13163308 13163308

Ризик функционисања опреме 20 10 30 50 Трошкови одржавања 5.951.646 357099 357099

Ризик промене цена инупта 30 5 10 20 Трошкови материјала  и енергије 8.937.324 312806 312806

Ризици технологије 5 2 4 6 Изгубљени оперативни приход 146.258.980 292518 292518

5 2 4 6 Изгубљени оперативни приход 146.258.980 292518 292518

Финансијски ризици 5 2 4 6 Инвестициони расходи пројекта 57.465.000 114930 114930

5 5 10 15 Оперативни трошкови 46.261.542 231308 231308

10 5 10 20 Изгубљени оперативни приход 146.258.980 1706355 1706355

Ризици пословног окружења 5 2 4 6 Изгубљени оперативни приход 146.258.980 292518 292518

5 2 4 6 Оперативни трошкови 46.261.542 92523 92523

2 2 4 6 Оперативни трошкови 46.261.542 37009 37009

УКУПНО: 20415323 19515473

1010426 229860

1262818 1143534

1479047 1479047

16892892 16892892

Укупна вредност ризика финансирања изградње РТЦ

Вредност задржаног ризика Јавног партнера у ЈПП пројекту

Укупна вредност ризика оперативног трошка у Периоду експлоатације

Вредност задржаног ризика Јавног партнера у ЈПП пројекту

Вредност ризика 

780566

119284

0

0

899850

УКУПНА ВРЕДНОСТ РИЗИКА ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА

Вредност укупно задржаног ризика од стране Јавног сектора

Укупна вредност ризика капиталног трошка у Припремном периоду и Периоду изградње

Вредност задржаног ризика Јавног партнера у ЈПП пројекту

Укупна вредност ризика изградње РТЦ

Вредност задржаног ризика Јавног партнера у ЈПП пројекту

Ризици Пројекта у припремном периоду

Ризици Пројекта у периоду изградње

Ризици Пројекта у периоду експлоатације

Категорија/Врста ризика

Вероват

ноћа 

ризика            

%

Утицај ризика                                                                  

(% ПВ основног 

трошка) Основна 

вредност 

трошка    

PV

Основни трошак пројекта
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ЕУР). У Матрици ризика овај износ накнаде коју Јавни партнер плаћа Приватном 

партнеру приказан је зато као пренети ризик, а у новчаним токовима пројекта он је део 

оперативних трошкова Јавног партнера у ЈПП моделу.  

Из презентоване анализе ризика може се закључити да: 

 

1. Висок степен трансфера ризика на Приватног партнера (95,6%) представља јак 

мотив за Јавног партнера (доносиоца одлуке, односно за Републичку комисију 

за ЈПП) да се Пројекат РТЦ Макиш изведе по ЈПП моделу; 

2. С обзиром на јак утицај Јавног сектора (Србија Карго ад) на ризик 

расположивости (ризик од недостатка локомотива и теретних вагона), постоји 

потреба да Јавни сектор по том основу плаћа уговорену накнаду Приватном 

партнеру, па се PFI модел намеће као погодан за РТЦ Макиш. 

7. Компаратор трошкова јавног сектора (PSC) и Вредност за новац (VfM)PSC и  

VfM као управљачки инструменти путем којих се Јавни сектор одлучује о пројекту 

и избору евентуалног приватног партнера, урађени су сагласно Методологији за 

анализу добијене вредности у односу на уложена средства (Value for Money) у ЈПП 

и концесијама коју је донела Комисија за ЈПП Србије 2013. године. 

 

Табела 32. PSC трошкова Јавног секторa у традиционалном моделу (у ЕУР) 

 

Из Табеле 32. очигледно је да капитална улагања у изградњу, расходи 

финансирања и експлоатациони трошкови пројекта РТЦ Макиш захтевају од Јавног 

сектора да уложи више од 212 милиона ЕУР (или преко 137 милиона ЕУР у садашњој 

вредности) уколико би се одлучио да сам предузме овај пројекат. При томе јавни 

сектор као инвеститор мора да рачуна и на пројектне ризике који би могли да избију и 

на 38 милиона ЕУР (преко 20 милиона ЕУР у садашњој вредности). 

Међутим, уколико би се определио за ЈПП модел, Јавни сектор би имао улагања 

од свега 1,2 милиона ЕУР за трошкове пројектовања и преузео би ризике у вези тога 

који се процењују на највише 0,9 милиона ЕУР (Табела 33). Примена ЈПП модела у 

изградњи  РТЦ Макиш коштала би Јавни сектор свега између 1,2 и 2,1 милиона ЕУР 

или бар 65 пута мање него ако би се одлучио за традиционални приступ. 

 

 

 

Tрошак V NPV 
I     

Капитални трошкови 57.465.000 57.465.000 

Ризици 2.090.245 2.043.383 

Свега (I) 59.555.245 59.508.383 

II     

Оперативни трошкови 96.959.985 46.261.542 

Ризици 33.834.019 16.892.892 

Свега (I) 130.794.004 63.154.434 

III     

Трошкови финансирања 20.143.557 13.155.129 

Ризици 1.677.052 1.479.047 

Свега (I) 21.820.609 14.634.176 

      

УКУПНО PSC (I+II+III) 212.169.858 137.296.993 
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Табела 33. PSC  трошкова Јавног сектора у ЈПП моделу (у ЕУР) 
Tрошак V NPV 

I     

Капитални трошкови 1.206.765 1.206.765 

Ризици 946.711 899.850 

Свега (I) 2.153.476 2.106.615 

II     

Оперативни трошкови 0 0 

Ризици 0 0 

Свега (I) 0 0 

III     

Трошкови финансирања 0 0 

Ризици 0 0 

Свега (I) 0 0 

      

УКУПНО PSC (I+II+III) 2.153.476 2.106.615 

 

Табела 34. Вредност у односу на уложена средства (Value for Money) у ЕУР 

Из Табеле 34. види се да нето садашња вредност за новац (VfM – Value for 

Money) као разлика процењених реалних токова трошкова пројекта и за њих везаних 

пројектних ризика у имплементацији традиционалног и ЈПП модела финансирања 

пројекта, износи 135.190.378 ЕУР. Уштеда од преко 135 милиона ЕУР била би за Јавни 

сектор значајно растерећење државног буџета (око 16 млрд РСД). 

8. Анализа примене ЈПП модела и избор приватног партнера 

У претходном делу ове студије случаја доказано је да постоји степен 

финансијске рентабилности Пројекта који омогућује заинтересованост приватног 

капитала за имплементацију ЈПП модела. 

Анализа ефеката примене ЈПП модела у изградњи РТЦ Макиш ради се путем 

испитивања финансијске рентабилности улагања приватног капитала у пројекат. За ову 

анализу јавни сектор обавезно ангажује ауторизовани тим екстерних експерата. У 

прописаном поступку врши се појединачна и упоредна анализа понуда потенцијалних 

приватних партнера путем познатог апарата финансијске анализе. Ова анализа полази 

од резултата већ доказане финансијске рентабилности и друштвене оправданости 

Пројекта, укључујући и анализу осетљивости и анализу ризика. На основу тога 

ангажовани експертски тим јавног сектора формира сет параметара за одлучивање о 

избору приватног партнера, односно компаратор јавног сектора. Ова анализа је 

сложена и носи велику одговорност и представља подлогу за израду нацрта ЈПП 

уговора, као и за преговоре са изабраним приватним партнером. На основу ових 

анализа Јавни сектор доноси одлуку о избору приватног партнера. 

Tрошак (NPV) 
PSC JPP VfM 

1 2 (1-2) 

I       

Капитални трошкови 57.465.000 1.206.765 56.258.235 

Ризици 2.043.383 899.850 1.190.395 

Свега (I) 59.508.383 2.106.615 57.401.768 

II     0 

Оперативни трошкови 46.261.542 0 46.261.542 

Ризици 16.892.892 0 16.892.892 

Свега (I) 63.154.434 0 63.154.434 

III     0 

Трошкови финансирања 13.155.129 0 13.155.129 

Ризици 1.479.047 0 1.479.047 

Свега (I) 14.634.176 0 14.634.176 

      0 

УКУПНО PSC (I+II+III) 137.296.993 2.106.615 135.190.378 
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8.1. Финансијска рентабилност улагања приватног капитала у РТЦ Макиш 

8.1.1. Претпоставке модела 

Овде се анализира рентабилност финансирања РТЦ Макиш од стране приватног 

партнера у ЈПП моделу, на основу следећих претпоставки:  

1. Иницијативу за изградњу РТЦ Макиш и комплетне понуде поднела су два 

потенцијална приватна партнера: 

а) Партнер А, који је реномирана грађевинска компанија, специјалиста у 

области нискоградње, посебно у градњи железничких карго центара, и 

б)  Партнер Б, који је лидер у области контејнерског превоза железницом. 

2. Јавни сектор поверава приватном партнеру изградњу, финансирање и 

експлоатацију РТЦ Макиш по ЈПП моделу и на максимално дуги рок. 

3. Оба потенцијална приватна партнера понудила су пројектно финансирање 

изградње РТЦ Макиш, са 95% екстерних извора финансирања (54.591.750 

ЕУР) и 5% сопствених (2.873.250 ЕУР). Дакле, типично за ЈПП, пројекат се 

финансира од стране приватног партнера углавном са екстерним изворима 

финансирања и уз примену технике пројектног финансирања. 

4. Услови задуживања приватних понуђача су исти каo и услови задуживања 

јавног сектора, односно јавни сектор трансферише своје кредитне линије код 

МФИ на приватног партнера.  

5. Партнер А, реномирана грађевинска компанија, има могућност да снизи 

трошкове градње за 15% и трошкове одржавања за 30% у односу на 

трошкове које је пројектовао јавни партнер.  

6. Партнер Б, лидер на тржишту контејнерског транспорта роба, има 

могућност да повећа оперативне приходе од транспорта робе и 

контејнерских послова за 15% и снизи трошкове саобраћајних услуга за 30% 

на бази специфичних знања и искустава у области технологије 

интермодалног транспорта. 

7. За оцену исплативости улагања приватног партнера у изградњу РТЦ Макиш 

користиће се дисконтна стопа од 9,8%, израчуната на бази података о стопи 

приноса државних обвезница (www.javnidug.gov.rs ) и кредитног рејтинга за 

ризик у Републици Србији. (stern.nyu.edu/-adamodar)(Тачка 8.). Дисконтна 

стопа добијена је збиром стопе приноса државних обвезница Републике 

Србије издатих на 10 година на дан 10.07.2018. која износи 4,8% 

(www.javnidug.gov.rs ) и дела премије за системски тржишни ризик, која је у 

јан. 2019. у Србији била 10,96%, помножене пондером утицаја системског 

тржишног ризика у периоду изградње и финансирања пројекта (4 године) и 

експлоатације до испуњавања услова за враћање кредита (9,8 година), који 
износи 46% трајања пројекта. Структура дисконтне стопе за приватног 

партнера у току ЈПП пројекта је: 4,8%+(10,96%*46%) = 4,8% + 5,0% = 9,8%. 

8. Кредитни рејтинг за ризик Републике Србије 
Држава Рејтинг у локалној 

валути 

Rating–based   

Default Spread 

Премија за ризик тржишта  

капитала 

Премија за ризик 

државе 

Србија Ba3 4,06% 10,96% 5,00% 

                        Извор: Country Default Spreads and Risk Premiums, Last updated: January 2019, pages.stern.nyu.edu/-adamodar 

9. Јавни сектор ће плаћати накнаду за расположивост приватном партнеру у 

висини процењеног ризика правовременог обезбеђења вучних и вучених 
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железничких возних средстава у захтеваном броју и структури у циљу 

остваривања пројектованих гарантованих прихода. 

10. По истеку уговорног периода јавно-приватног партнерства (30 година), 

приватни партнер предаје РТЦ Макиш јавном партнеру уз накнаду.  

На основу ових претпоставки анализираће се две понуде: Партнера А 

(грађевинска компанија с референцама) и Партнера Б (лидер у сектору логистике). 

8.1.2. Понуда Партнера А 

 

Партнер А је реномирана грађевинска компанија са високим реферанцама међу 

којим је, између осталог, изградња више сличних робно-транспортних центара широм 

Европе. На основу овог искуства Партнер А ексклузивно нуди: 

1. Ниже трошкове изградње РТЦ Макиш за 15% у односу на пројектоване, као 

резултат типских пројектних решења и великог искуства у градњи оваквих објеката. 

2. Ниже трошкове одржавања објеката РТЦ Макиш за 30% у односу на 

пројектоване, на основу иновација и уходаних техничких решења у процесу градње. 

Табела 35. План финансирања Пројекта изградње РТЦ Макиш од стране Партнера А 

Извори финансирања 
Ниво 

учешћа % 
Динамика финансирања (у ЕУР) 

2018 2019 2020 2021 Свега 

Екстерна средства (кредит) 95 6492796 8657061 6492796 25828435 47471087 

Споствени капитал 5 341726 455635 341726 1359391 2498478 

Укупно 100 6.834.522 9.112.696 6.834.522 27.187.826 49.969.565 

Трошкови градње РТЦ Макиш у понуди Партнера А износе 49.969,565 ЕУР 

(Табела 35), или за 7.495.435 ЕУР мање од пројектованих капиталних улагања. 

Партнер А преузима одговорност и ризике финансирања изградње. Претпостављени 

услови задуживања Партнера А за изградњу пројекта дати су у следећем прегледу: 

Опис услова                Износ/Датум 
Почетак повлачења кредита                  2018 
Грејс период година 4 
Каматна стопа % 3 

Главница кредита ЕУР 47.471.087 

Рок отплате година 26 
Рата главнице ЕУР 2.631.690 
Накнада 0,1% годишње ЕУР 47.471 

У структури улагања Партнер А прибавља екстерне изворе финансирања у 

висини од 95% од предрачунске вредности јавног објекта (47.471.087 ЕУР). Он користи 

трансферисану кредитну линију јавног сектора (Железнице Србије) код EBRD и EIB и 

задужује се под истим условима као и јавни сектор: 3% каматна стопа, грејс период 4 

год., рок отплате 26 год. и 0,01% годишње накнаде за сервисирање кредита. 

Повлачење и отплата кредита са трошковима камате и накнаде приказани су у 

Табели 36. Период отплате кредита је 26 година, а почетак отплате поклапа се са 

почетком експлоатације пројекта. То значи да Партнер А рачуна на приходе РТЦ 

Макиш као извор финансирања отплате кредита. Партнер А нуди јавном сектору 

јавно-приватно партнерство у изградњи и експлоатацији РТЦ Макиш по PFI моделу. 

Партнер А се опредељује за пројектно финансирање, засновано на екстерним 

средствима. Партнер А узима кредит у висини 95% потребних средстава за изградњу 

(47.471.087 ЕУР) на 30 година и на то плаћа камату у укупној вредности 20.952.851 

ЕУР и накнаду 1.234.246 ЕУР, па укупни трошкови изградње и финансирања износе 

69.658.183 ЕУР. Корисник кредита мора да рачуна и на трошкове финансирања јавног 

објекта (камата и накнада) од 22.187.097 ЕУР. 
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            Tабела 36. План повлачења и отплате кредита Партнера А (у 000 ЕУР) 

Година 
отплате 

Повлачењe кредита  47.471.087 
ЕУР 

Камата Главница Накнада Укупно 

0 2018 0 0 47471 47471 

0 2019 0 0 47471 47471 

0 2020 0 0 47471 47471 

0 2021 0 0 47471 47471 

1 2022 1.408.390 1.223.300 47471 2.679.161 

2 2023 1.370.151 1.261.539 47.471 2.679.161 

3 2024 1.331.780 1.299.910 47.471 2.679.161 

4 2025 1.292.242 1.339.448 47.471 2.679.161 

5 2026 1.251.502 1.380.188 47.471 2.679.161 

6 2027 1.209.522 1.422.168 47.471 2.679.161 

7 2028 1.166.265 1.465.424 47.471 2.679.161 

8 2029 1.121.693 1.509.997 47.471 2.679.161 

9 2030 1.075.765 1.555.925 47.471 2.679.161 

10 2031 1.028.440 1.603.250 47.471 2.679.161 

11 2032 979.676 1.652.014 47.471 2.679.161 

12 2033 929.428 1.702.262 47.471 2.679.161 

13 2034 877.652 1.754.038 47.471 2.679.161 

14 2035 824.302 1.807.388 47.471 2.679.161 

15 2036 769.328 1.862.362 47.471 2.679.161 

16 2037 712.683 1.919.007 47.471 2.679.161 

17 2038 654.314 1.977.376 47.471 2.679.161 

18 2039 584.170 2.047.519 47.471 2.679.161 

19 2040 542.197 2.089.493 47.471 2.679.161 

20 2041 468.339 2.163.351 47.471 2.679.161 

21 2042 402.539 2.229.151 47.471 2.679.161 

22 2043 334.737 2.296.953 47.471 2.679.161 

23 2044 264.873 2.366.817 47.471 2.679.161 

24 2045 192.884 2.438.806 47.471 2.679.161 

25 2046 118.705 2.512.984 47.471 2.679.161 

26 2047 41.271 2.590.419 47.471 2.679.161 

 Укупно:   20.952.851 47.471.087 1.234.246 69.658.183 

              Извор: према https://www. kamatica.com-kredit-kalkulator-napredni (приступ остварен 01.11.2020). 

Пројекција биланса успеха Партнера А (Табела 37.) показује номиналне износе 

прихода од робе и контејнера, све оперативне трошкове, укључујући и амортизацију, 

па се на основу тога може приказати финансијски резултат пројекта  као бруто добит 

(EBITDA) и као ниво добити након одбитка обрачунате амортизације (EBIT). С 

обзиром да је Партнер А реномирана грађевинска компанија, искуство у градњи 

објеката типа РТЦ смaњује трошкове градње и последично трошкове одржавања 

(процењено за 30%), као и обрачунату амортизацију. 

Ови ефекти омогућавају ниже трошкове одржавања за 2.910.864 ЕУР и 

амортизације за 5.267.054 ЕУР, што се кумулира у нижим оперативним трошковима за 

8.177.918 ЕУР и већом добити пројекта (EBIT) за 5.949.537 ЕУР. Добит пројекта 

(EBIT) према билансу (Табела 38) износи 178.658.362 ЕУР, односно око 69 милиона 

ЕУР просечно годишње, што се може оценити као довољно за отплату ануитета 

(главнице и камате) и исплату дивиденди на уложена средства инвеститора. 

Пројекција финансијских токова пројекта Партнера А (Табела 38.)  служи за 

оцену да ли се из оперативних прихода пројекта могу вратити уложена средства (NPV), 

којим интензитетом (FIRR) и у ком времену (TofR). Кумулатив номиналног нето 

новчаног тока пројекта, са приписаном резидуалном вредношћу, је 143.923.942 ЕУР. 

Након одбитка обрачунате амортизације пројекат је у могућности да, по плаћању 

пореза на добит, отплати уложена сопствена средства инвеститора.  
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            Табела 37. Пројекција Биланса успеха приватног Партнера А (у ЕУР)                                                                                                                                                        

 
Извор: Претходна студија оправданости Робно-транспортног центра Београд, ЦИП, 2015 и ФИ ЖИТ доо Београд за 2018. годину. 

Табела 38. Новчани токови пројекта са изворима финансирања Партнера А (у 000 ЕУР) 

 
Извор: Претходна студија оправданости Робно-транспортног центра Београд, ЦИП, 2015 и ФИ ЖИТ доо Београд за 2018. годину. 

1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 12 13

2018 -6.834.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 -9.112.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 -6.834.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 -27.187.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 3.215.065 3.044.970 6.260.035 -1.271.629 -127.736 -240.534 -235.284 -668.075 -1.350.529 -2.622.158 4.988.406 3.637.877

2023 3.402.527 3.197.219 6.599.746 -1.339.180 -133.212 -253.587 -248.052 -704.329 -1.350.529 -2.689.709 5.260.566 3.910.037

2024 3.601.100 3.357.079 6.958.179 -1.410.373 -138.909 -267.359 -261.524 -742.581 -1.350.529 -2.760.902 5.547.806 4.197.277

2025 3.811.453 3.524.933 7.336.386 -1.485.411 -144.837 -281.891 -275.739 -782.944 -1.350.529 -2.835.940 5.850.975 4.500.446

2026 4.034.296 3.701.180 7.735.476 -1.564.504 -151.005 -297.226 -290.739 -825.535 -1.350.529 -2.915.033 6.170.972 4.820.443

2027 4.270.383 3.875.430 8.145.813 -1.647.418 -158.938 -312.993 -306.161 -869.326 -1.350.529 -2.997.947 6.498.395 5.147.866

2028 4.477.810 4.069.202 8.547.012 -1.719.160 -162.917 -328.408 -321.240 -906.595 -1.350.529 -3.069.689 6.827.852 5.477.323

2029 4.695.554 4.272.662 8.968.216 -3.310.677 -322.690 -630.544 -616.781 -1.740.662 -1.350.529 -4.661.206 5.657.539 4.307.010

2030 4.924.140 4.486.295 9.410.435 -3.451.814 -338.602 -661.636 -647.194 -1.804.382 -1.350.529 -4.802.343 5.958.621 4.608.092

2031 5.164.121 4.710.609 9.874.730 -3.601.203 -355.308 -694.280 -679.126 -1.872.489 -1.350.529 -4.951.732 6.273.527 4.922.998

2032 5.416.078 5.039.670 10.455.748 -3.755.118 -376.214 -735.130 -719.085 -1.924.689 -1.350.529 -5.105.647 6.700.630 5.350.101

2033 5.569.091 5.216.058 10.785.149 -3.852.039 -388.066 -758.290 -741.739 -1.963.944 -1.350.529 -5.202.568 6.933.110 5.582.581

2034 5.726.458 5.398.620 11.125.078 -3.951.473 -400.298 -782.190 -765.118 -2.003.868 -1.350.529 -5.302.002 7.173.605 5.823.076

2035 5.888.303 5.587.572 11.475.875 -4.053.482 -412.920 -806.854 -789.243 -2.044.465 -1.350.529 -5.404.011 7.422.393 6.071.864

2036 6.054.755 5.783.137 11.837.892 -4.158.137 -425.946 -832.307 -814.141 -2.085.743 -1.350.529 -5.508.666 7.679.755 6.329.226

2037 6.225.945 5.985.547 12.211.492 -4.265.503 -439.388 -858.574 -839.835 -2.127.705 -1.350.529 -5.616.032 7.945.989 6.595.460

2038 6.402.010 6.195.041 12.597.051 -4.375.652 -453.262 -885.683 -866.351 -2.170.357 -1.350.529 -5.726.181 8.221.399 6.870.870

2039 6.583.089 6.411.868 12.994.957 -4.488.658 -467.578 -913.659 -893.717 -2.213.704 -1.350.529 -5.839.187 8.506.299 7.155.770

2040 6.769.326 6.636.283 13.405.609 -4.604.595 -482.355 -942.531 -921.959 -2.257.750 -1.350.529 -5.955.124 8.801.014 7.450.485

2041 6.960.869 6.868.553 13.829.422 -4.723.537 -497.604 -972.329 -951.106 -2.302.498 -1.350.529 -6.074.066 9.105.885 7.755.356

2042 7.157.869 7.098.000 14.255.869 -4.845.683 -512.948 -1.002.312 -980.435 -2.349.988 -1.350.529 -6.196.212 9.410.186 8.059.657

2043 7.360.472 7.335.112 14.695.584 -4.970.983 -528.770 -1.033.228 -1.010.676 -2.398.309 -1.350.529 -6.321.512 9.724.601 8.374.072

2044 7.568.838 7.580.145 15.148.983 -5.099.517 -545.084 -1.065.106 -1.041.858 -2.447.469 -1.350.529 -6.450.046 10.049.466 8.698.937

2045 7.783.130 7.833.363 15.616.493 -5.231.370 -561.905 -1.097.976 -1.074.011 -2.497.478 -1.350.529 -6.581.899 10.385.123 9.034.594

2046 8.003.519 8.095.040 16.098.559 -5.366.627 -579.252 -1.131.869 -1.107.164 -2.548.342 -1.350.529 -6.717.156 10.731.932 9.381.403

2047 8.230.179 8.365.458 16.595.637 -5.505.375 -597.137 -1.166.818 -1.141.351 -2.600.070 -1.350.529 -6.855.904 25.946.073 24.595.544

-49.969.565 149.296.380 143.669.046 292.965.426 -94.049.121 -9.702.882 -18.953.314 -18.539.630 -46.853.297 -35.113.754 -129.162.875 198.916.305 178.658.362

Година
УЛАГАЊА    

(-15%)

                                                     УКУПНИ РАСХОДИ

Укупно
Укупно

Трошкови 

одржавања 

(-30%)

Трошкови 

материјала 

и енергије 

           УКУПНИ ПРИХОДИ
 Бруто 

добит 

(EBIT)             

(5-11)
Роба Контенер Укупно

Оперативни трошкови

Аморти-

зација

 Бруто 

добит 

(EBITDA)  

(5-8)

Трошкови 

саобраћајних  

услуга 

Трошкови 

зарада

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018 6.834.522 6.492.796 341.726 0 0 0 0 47.471 6.834.522 6.881.993 -47.471

2019 9.112.696 8.657.061 455.635 0 0 0 0 47.471 9.112.696 9.160.167 -47.471

2020 6.834.522 6.492.796 341.726 0 0 0 0 47.471 6.834.522 6.881.993 -47.471

2021 27.187.826 25.828.435 1.359.391 0 0 0 0 47.471 27.187.826 27.235.297 -47.471

∑1-4 49.969.565 47.471.087 2.498.478 189.884 49.969.565 50.159.449 -189.884

2022 6.260.035 3.215.065 3.044.970 6.260.035 1.271.629 1.455.861 1.223.300 3.950.791 2.309.244

2023 6.599.746 3.402.527 3.197.219 6.599.746 1.339.180 1.417.622 1.261.539 4.018.340 2.581.406

2024 6.958.179 3.601.100 3.357.079 6.958.179 1.410.373 1.379.251 1.299.910 4.089.534 2.868.645

2025 7.336.386 3.811.453 3.524.933 7.336.386 1.485.411 1.339.713 1.339.448 4.164.571 3.171.815

2026 7.735.476 4.034.296 3.701.180 7.735.476 1.564.504 1.298.973 1.380.188 4.243.665 3.491.811

2027 8.145.813 4.270.383 3.875.430 8.145.813 1.647.418 1.256.993 1.422.168 4.326.579 3.819.234

2028 8.547.012 4.477.810 4.069.202 8.547.012 1.719.160 1.213.736 1.465.424 4.398.320 4.148.692

2029 8.968.216 4.695.554 4.272.662 8.968.216 3.310.678 1.169.164 1.509.997 5.989.839 2.978.377

2030 9.410.435 4.924.140 4.486.295 9.410.435 3.451.914 1.123.236 1.555.925 6.131.075 3.279.360

2031 9.874.730 5.164.121 4.710.609 9.874.730 3.601.202 1.075.911 1.603.250 6.280.363 3.594.367

2032 10.455.748 5.416.078 5.039.670 10.455.748 3.755.119 1.027.147 1.652.014 6.434.280 4.021.468

2033 10.785.149 5.569.091 5.216.058 10.785.149 3.852.040 976.899 1.702.262 6.531.201 4.253.948

2034 11.125.078 5.726.458 5.398.620 11.125.078 3.951.482 925.123 1.754.038 6.630.642 4.494.436

2035 11.475.875 5.888.303 5.587.572 11.475.875 4.053.482 871.773 1.807.388 6.732.643 4.743.232

2036 11.837.892 6.054.755 5.783.137 11.837.892 4.158.136 816.799 1.862.362 6.837.297 5.000.595

2037 12.211.492 6.225.945 5.985.547 12.211.492 4.265.502 760.154 1.919.007 6.944.664 5.266.828

2038 12.597.051 6.402.010 6.195.041 12.597.051 4.375.653 701.785 1.977.376 7.054.813 5.542.238

2039 12.994.957 6.583.089 6.411.868 12.994.957 4.488.658 631.641 2.047.519 7.167.819 5.827.138

2040 13.405.609 6.769.326 6.636.283 13.405.609 4.604.595 589.668 2.089.493 7.283.755 6.121.854

2041 13.829.422 6.960.869 6.868.553 13.829.422 4.723.538 515.810 2.163.351 7.402.699 6.426.723

2042 14.255.869 7.157.869 7.098.000 14.255.869 4.845.683 450.010 2.229.151 7.524.845 6.731.024

2043 14.695.584 7.360.472 7.335.112 14.695.584 4.970.983 382.208 2.296.953 7.650.144 7.045.440

2044 15.148.983 7.568.838 7.580.145 15.148.983 5.099.517 312.344 2.366.817 7.778.678 7.370.305

2045 15.616.493 7.783.130 7.833.363 15.616.493 5.231.370 240.355 2.438.806 7.910.531 7.705.962

2046 16.098.559 8.003.519 8.095.040 16.098.559 5.366.627 166.176 2.512.984 8.045.787 8.052.772

2047 16.595.637 8.230.179 8.365.458 16.595.637 5.505.375 88.742 2.590.419 8.184.536 23.266.912

Свега: 342.934.991 47.471.087 2.498.478 149.296.380 143.669.046 292.965.426 94.049.230 22.376.980 47.471.087 49.969.565 213.866.860 143.923.942

Укупно

Оперативни приходи
Оперативни 

трошкови     

(-30%)

Трошкови 

камате      

и    

накнаде
Контенер Свега

Кредит 

(95%)

Сопствени 

капитал 

(5%)

Инвестициони 

приливи (-15%)
Нето 

новчани 

ток 

Година

 УКУПНИ ПРИЛИВИ                                           УКУПНИ ОДЛИВИ

Отплата 

главнице

Капитални 

расходи
Укупно

Роба
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Горња анализа може бити довољна за одлуку јавног сектора за ЈПП модел и за 

избор приватног партнера, али за приватног понуђача од посебног је значаја да 

израчуна да ли и када може да поврати уложена средства у реалној садашњој 

вредности након измирења свих трошкова, укључујући у то и порез на добит и 

ануитете за екстерна средства (главница са каматом) и оствари добит (дивиденду). 

Приватног партнера интересује у коначном реални износ нето добити (ЕАТ), 

након  измирења свих обавеза према добављачима (оперативни трошкови пројекта), 

обавеза према кредиторима (главница и камата) и обавеза према држави (порез) и 

одбитка обрачунате амортизације. Из Табеле 39. види се да је номинални износ ЕАТ 

након опорезивања 95 мил. ЕУР, NPV скоро 19 мил. ЕУР, након повраћаја уложених 

сопствених средстава (2,5 милиона ЕУР). Партнер А може рачунати да ће из пројекта 

РТЦ Макиш након 26 година експлоатације „извући“ 19 мил. ЕУР чистог профита. 

  Табела 39. Биланс успеха приватног партнера А са изворима финансирања ( у ЕУР) 

    (Понуда: 15% нижа инвестициона улагања, 30% нижи трошкови одржавања, екстерни и сопствени капитал 95:5)                                                                                                                                                                 

Извор: на основу иницијалних података за приходе и раходе из  ПСО РТЦ Београд, ЦИП, 2015. год. 

Финансијска анализа понуде Партнера А, при утврђеним почетним претпоставкама 

(дисконтна стопа 9,8%,  трошкови финансирања нижи за 15%, екстерна средства 

финансирања 95%, трошкови одржавања нижи за 30%), показује да би пројекат у ЈПП 

моделу могао да оствари следеће резултате:  

- Време поварата уложених сопствених средстава износи 3,1 година; 

- Нето садашња вредност пројекта (NPV) износи 18.943.274 ЕУР;  

- Интерна стопа рентабилности (FIRR) износи 46,99%;  

- Стопа приноса на сопствени капитал (FBCR)  је 705%. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018-21 0 189.884 0 2.498.478 2.688.362
1,000000000 -2.688.362

2022 6.260.035 1.271.629 4.988.406 1.455.861 1.223.300 2.679.161 1.350.529 958.716 143.807 814.908 1,098000000 -1.946.187

2023 6.599.746 1.339.180 5.260.566 1.417.622 1.261.539 2.679.161 1.350.529 1.230.876 184.631 1.046.245 1,205604000 -1.078.369

2024 6.958.179 1.410.373 5.547.806 1.379.251 1.299.910 2.679.161 1.350.529 1.518.116 227.717 1.290.399 1,323753192 -103.566

2025 7.336.386 1.485.411 5.850.975 1.339.713 1.339.448 2.679.161 1.350.529 1.821.285 273.193 1.548.093 1,453481005 961.528

2026 7.735.476 1.564.504 6.170.972 1.298.973 1.380.188 2.679.161 1.350.529 2.141.282 321.192 1.820.090 1,595922143 2.101.990

2027 8.145.813 1.647.418 6.498.395 1.256.993 1.422.168 2.679.161 1.350.529 2.468.705 370.306 2.098.399 1,752322513 3.299.486

2028 8.547.012 1.719.160 6.827.852 1.213.736 1.465.424 2.679.160 1.350.529 2.798.163 419.724 2.378.438 1,924050120 4.535.649

2029 8.968.216 3.310.678 5.657.538 1.169.164 1.509.997 2.679.161 1.350.529 1.627.848 244.177 1.383.671 2,112607031 5.190.608

2030 9.410.435 3.451.914 5.958.521 1.123.236 1.555.925 2.679.161 1.350.529 1.928.831 289.325 1.639.507 2,319642520 5.897.400

2031 9.874.730 3.601.202 6.273.528 1.075.911 1.603.250 2.679.161 1.350.529 2.243.838 336.576 1.907.263 2,546967487 6.646.237

2032 10.455.748 3.755.119 6.700.629 1.027.147 1.652.014 2.679.161 1.350.529 2.670.939 400.641 2.270.298 2,796570301 7.458.052

2033 10.785.149 3.852.040 6.933.109 976.899 1.702.262 2.679.161 1.350.529 2.903.419 435.513 2.467.906 3,070634191 8.261.764

2034 11.125.078 3.951.482 7.173.596 925.123 1.754.038 2.679.161 1.350.529 3.143.906 471.586 2.672.320 3,371556341 9.054.372

2035 11.475.875 4.053.482 7.422.393 871.773 1.807.388 2.679.161 1.350.529 3.392.703 508.905 2.883.797 3,701968863 9.833.362

2036 11.837.892 4.158.136 7.679.756 816.799 1.862.362 2.679.161 1.350.529 3.650.066 547.510 3.102.556 4,064761811 10.596.643

2037 12.211.492 4.265.502 7.945.990 760.154 1.919.007 2.679.161 1.350.529 3.916.300 587.445 3.328.855 4,463108469 11.342.503

2038 12.597.051 4.375.653 8.221.398 701.785 1.977.376 2.679.161 1.350.529 4.191.708 628.756 3.562.952 4,900493099 12.069.563

2039 12.994.957 4.488.658 8.506.299 631.641 2.047.519 2.679.160 1.350.529 4.476.610 671.491 3.805.118 5,380741423 12.776.737

2040 13.405.609 4.604.595 8.801.014 589.668 2.089.493 2.679.161 1.350.529 4.771.324 715.699 4.055.626 5,908054082 13.463.194

2041 13.829.422 4.723.538 9.105.884 515.810 2.163.351 2.679.161 1.350.529 5.076.194 761.429 4.314.765 6,487043382 14.128.330

2042 14.255.869 4.845.683 9.410.186 450.010 2.229.151 2.679.161 1.350.529 5.380.496 807.074 4.573.422 7,122773634 14.770.414

2043 14.695.584 4.970.983 9.724.601 382.208 2.296.953 2.679.161 1.350.529 5.694.911 854.237 4.840.675 7,820805450 15.389.362

2044 15.148.983 5.099.517 10.049.466 312.344 2.366.817 2.679.161 1.350.529 6.019.776 902.966 5.116.810 8,587244384 15.985.224

2045 15.616.493 5.231.370 10.385.123 240.355 2.438.806 2.679.161 1.350.529 6.355.433 953.315 5.402.118 9,428794333 16.558.163

2046 16.098.559 5.366.627 10.731.932 166.176 2.512.984 2.679.160 1.350.529 6.702.243 1.005.336 5.696.906 10,352816178 17.108.439

2047 16.595.637 5.505.375 11.090.262 88.742 2.590.419 2.679.161 1.350.529 14.855.811 7.060.572 1.059.086 20.857.297 11,367392163 18.943.274

292.965.426 94.049.230 193.927.791 22.376.980 47.471.087 2.498.478 72.346.543 35.113.754 14.855.811 94.144.262 14.121.639 94.878.434

86.597.703 25.184.242 10.481.747 14.641.530 2.498.478 27.621.755 23.144.479

3,1

46,99%

18.943.274

Стопа приноса на сопствени капитал  (FBCR)  у %: 705

Период поврата уложених средстава (година): 

Интерна стопа рентабилности -FIRR(k):  

Нето садашња вредност - FNPV(k) у EUR:

Амортиза

ција

Остатак 

вредности 

пројекта

Дисконтни 

фактор 

(1+0,098)^n 

Дисконтна 

стопа      

9.8%       

Укупно: 

PV

Година

Расходи  финансирања пројекта

 Бруто 

добит 

(EBITDA)

ПРИХОДИ 

ПРОЈЕКТА

 ТРОШКОВИ  

ПРОЈЕКТА    

(одржавањ

е -30%)

 Нето 

садашња 

вредност 

прихода 

(NPV)

Добит  

(EBT)        

Порез на 

добит 

(15%)

НЕТО ДОБИТ 

(EAT)
Сопствена  

улагања
Укупно

Kаматa      

и    

накнадa

Отплата 

главнице 

кредита
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Закључак финансијске анализе понуде Партнера А: 

1. С обзиром је нето садашња вредност позитивна, тј. NPV>0, а FIRR>9,8% 

(дисконтна стопа), понуда Партнера А  садржи финансијску оправданост пројекта.  

2. Висок ниво NPV (19 милиона ЕУР) и висока FIRR пројекта (око 47%) 

показује да је ЈПП аранжман са Партнером А високо профитабилан.  

3. Инвеститор (Партнер А) може  већ у првом месецу четврте године 

експлоатације пројекта да поврати уложени сопствени капитал и да оствари чист 

профит виши за 7 пута у односу на уложена сопствена средства. Овим је емпиријски 

доказана тврдња да већи степен учешћа екстерних извора финансирања повећава 

стопу приноса на сопствени капитал, што је један од аргумената у корист 

пројектног финансирања.  

4. Пројекат изградње РТЦ Макиш у ЈПП моделу са приватним Партнером А, са 

процењеним нижим капиталним улагањима за 15% и високим учешћем екстерних 

извора финансирања (95%) типичним за пројектно финансирање, са финансијског 

аспекта је високо профитабилан и обезбеђује брз поврат уложених средстава. 

 

8.1.3. Понуда Партнера Б 

Партнер Б је лидер на тржишту контејнерског транспорта роба железницом са 

дугачким искуством у пословању, који поседује више сличних робно-транспортних 

центара широм Европе. На основу овог искуства Партнер Б ексклузивно нуди: 

1. Веће оперативне приходе РТЦ Макиш за 15% у односу на пројектоване, због 

економије обима у управљању више логистичких центара истовремено. 

2. Ниже трошкове саобраћајних услуга у експлоатацији РТЦ Макиш за 30% у 

односу на пројектоване, због примене специфичних знања и искустава у 

области технологије интермодалног транспорта. 

Табела 40. План финансирања Пројекта изградње РТЦ Макиш од стране Партнера Б 

Понуда Партнера Б износи 57.465.000 ЕУР (Табела 40), чиме преузима на себе 

одговорност и ризике финансирања изградње. У структури улагања Партнер Б (као и 

Партнер А) опредељује се за екстерне изворе финансирања 95% од предрачунске 

вредности јавног објекта (54.591.750 ЕУР). Он користи трансферисану кредитну линију 

Железнице Србије код EBRD и EIB и задужује се под истим условима као и јавни 

сектор: 3% каматна стопа, грејс период 4 год., рок отплате 26 год.и 0,01% накнаде за 

сервисирање кредита. Партнер Б рачуна на приходе пројекта као извор финансирања 

отплате кредита. Партнер Б нуди PFI модел у изградњи и експлоатацији РТЦ Макиш. 

Претпостављени услови задуживања Партнера Б су: 

Опис услова                     Износ/Датум 
Почетак повлачењакредита                               2018 
Завршетак повлачења кредита                                                           2021 
Грејс период година 4 
Каматна стопа % 3 

Главница кредита ЕУР 54.591.750 

Отплата главнице кредита     
Почетак отплате година 2022 
Крај отплате година 2047 
Рок отплате година 26 
Укупан број отплата   26 
Рата годишње главнице ЕУР 3.026.443 
Накнада банке 0,1 годишње ЕУР 54.592 

Извори финансирања 
Ниво учешћа 

% 

Динамика финансирања (у ЕУР) 

2018 2019 2021 Свега 

Екстерна средства (кредит) 95 7466715 9955620 29702700 54591750 

Споствени капитал 5 392985 523980 1563300 2873250 

Укупно 100 7.859.700 10.479.600 31.266.000 57.465.000 
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Партнер Б се опредељује за пројектно финансирање изградње и узима кредит за 

изградњу 54.591.750 ЕУР на 30 година и на то плаћа камату од 24.095.779 ЕУР и 

накнаду од укупно 1.419.392 ЕУР, што значи да трошкови изградње РТЦ Макиш  у 

понуди Партнера Б износе укупно 80.106.921 ЕУР. Новчани ток повлачења и отплате 

кредита са трошковима камате и накнаде приказан је у Табели 41.  

Tабела 41. План повлачења и отплате кредита Партнера Б у 000 ЕУР 

Година 
отплате 

Повлачењe кредита  
54.591.750 ЕУР 

Камата Главница Накнада Укупно 
Камата и 
накнада 

0 2018 0 0 54592 54592 54592 

0 2019 0 0 54592 54592 54592 

0 2020 0 0 54592 54592 54592 

0 2021 0 0 54592 54592 54592 

1 2022 1.618.498 1.407.945 54592 3.081.035 1673090 

2 2023 1.575.674 1.450.769 54.592 3.081.035 1630266 

3 2024 1.531.547 1.494.896 54.592 3.081.035 1586139 

4 2025 1.486.078 1.540.365 54.592 3.081.035 1540670 

5 2026 1.439.227 1.587.216 54.592 3.081.035 1493819 

6 2027 1.390.950 1.635.493 54.592 3.081.035 1445542 

7 2028 1.341.205 1.685.238 54.592 3.081.035 1395797 

8 2029 1.289.947 1.736.496 54.592 3.081.035 1344539 

9 2030 1.237.130 1.789.313 54.592 3.081.035 1291722 

10 2031 1.182.706 1.843.737 54.592 3.081.035 1237298 

11 2032 1.126.627 1.899.816 54.592 3.081.035 1181219 

12 2033 1.068.842 1.957.601 54.592 3.081.035 1123434 

13 2034 1.009.300 2.017.143 54.592 3.081.035 1063892 

14 2035 947.946 2.078.497 54.592 3.081.035 1002538 

15 2036 884.727 2.141.716 54.592 3.081.035 939319 

16 2037 819.585 2.206.858 54.592 3.081.035 874177 

17 2038 752.461 2.273.982 54.592 3.081.035 807053 

18 2039 683.296 2.343.147 54.592 3.081.035 737888 

19 2040 612.027 2.414.416 54.592 3.081.035 666619 

20 2041 538.590 2.487.853 54.592 3.081.035 593182 

21 2042 462.919 2.563.524 54.592 3.081.035 517511 

22 2043 384.947 2.641.496 54.592 3.081.035 439539 

23 2044 304.604 2.721.839 54.592 3.081.035 359196 

24 2045 221.816 2.804.627 54.592 3.081.035 276408 

25 2046 136.511 2.889.932 54.592 3.081.035 191103 

26 2047 48.622 2.977.832 54.592 3.081.046 103214 

    24.095.779 54.591.750 1.419.392 80.106.921 25733539 

          Извор: према https://www. kamatica.com-kredit-kalkulator-napredni (приступ остварен 01.11.2020). 

Пројекција биланса успеха Партнера Б у пословању за 26 година експлоатације 

(Табела 42.) показује номиналне износе прихода од робе и контејнера, све оперативне 

трошкове, укључујући и амортизацију, па се на основу тога може приказати 

финансијски резултат пројекта, као бруто добит (EBITDA) и као ниво добити након 

одбитка обрачунате амортизације (EBIT). С обзиром да је Партнер Б лидер на 

тржишту контејнерског транспорта роба железницом који управља са више РТЦ у 

Европи и заузима висок тржишни удео на европском транспортном тржишту,  

повећавају се оперативни приходи пројекта за 15% и смањују се трошкови 

саобраћајних услуга (процењено за 30%), а тиме и укупни трошкови експлоатације. 

Пословне перформансе Партнера Б омогућавају уштеде на трошковима 

саобраћајних услуга за 4,2 мил. ЕУР, што се кумулира у нижим укупним трошковима 

92,7 мил. ЕУР. Истовремено пројектовани приходи се увећавају са 293 мил. ЕУР на 339 

мил. ЕУР. То резултира већом бруто добити (EBIT) у односу на пројектовану за 35 

мил. ЕУР. EBIT износи 207,7 мил. ЕУР (Табела 43.) односно око 80 милиона ЕУР 

просечно годишње, што се може оценити као довољно за отплату ануитета (главнице и 

камате) и исплату дивиденди на уложена средства. 
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Табела 42. Пројекција Биланса успеха приватног Партнера Б у ЕУР                                                                                            

 
Извор: Претходна студија оправданости РТЦ Београд, ЦИП, 2015 и Фин. извештај ЖИТ доо Београд за 2018. год. 

Табела 43. Новчани токови пројекта са изворима финансирања Партнера Б (у 000 ЕУР)  

Извор:  Улазни подаци из ПСО РТЦ Београд, ЦИП, 2015 и ФИ ЖИТ доо Београд за 2018. год. 

1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 11 12 13

2018 -7.859.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 -10.479.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 -7.859.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 -31.266.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 3.697.325 3.501.716 7.199.040 -1.255.654 -166.057 -240.534 -180.988 -668.075 -1.553.108 -2.808.762 5.943.387 4.390.279

2023 3.912.906 3.676.802 7.589.708 -1.321.900 -173.175 -253.587 -190.809 -704.329 -1.553.108 -2.875.008 6.267.808 4.714.700

2024 4.141.265 3.860.641 8.001.906 -1.391.695 -180.582 -267.359 -201.172 -742.581 -1.553.108 -2.944.803 6.610.211 5.057.103

2025 4.383.171 4.053.673 8.436.844 -1.465.230 -188.288 -281.891 -212.107 -782.944 -1.553.108 -3.018.338 6.971.614 5.418.506

2026 4.639.440 4.256.357 8.895.797 -1.542.712 -196.306 -297.226 -223.645 -825.535 -1.553.108 -3.095.820 7.353.085 5.799.977

2027 4.910.940 4.456.745 9.367.685 -1.624.447 -206.620 -312.993 -235.508 -869.326 -1.553.108 -3.177.555 7.743.238 6.190.130

2028 5.149.482 4.679.582 9.829.064 -1.693.903 -211.792 -328.408 -247.108 -906.595 -1.553.108 -3.247.011 8.135.161 6.582.053

2029 7.043.331 4.913.561 11.956.892 -3.265.150 -419.497 -630.544 -474.447 -1.740.662 -1.553.108 -4.818.258 8.691.743 7.138.635

2030 5.662.761 5.159.239 10.822.000 -3.313.102 -440.183 -570.696 -497.842 -1.804.382 -1.553.108 -4.866.210 7.508.898 5.955.790

2031 5.938.739 5.417.200 11.355.940 -3.455.647 -461.901 -598.853 -522.405 -1.872.489 -1.553.108 -5.008.755 7.900.292 6.347.184

2032 6.228.490 5.795.621 12.024.110 -3.600.998 -489.078 -634.089 -553.142 -1.924.689 -1.553.108 -5.154.106 8.423.112 6.870.004

2033 6.404.455 5.998.467 12.402.921 -3.693.063 -504.486 -654.065 -570.568 -1.963.944 -1.553.108 -5.246.171 8.709.858 7.156.750

2034 6.585.427 6.208.413 12.793.840 -3.787.487 -520.387 -674.680 -588.552 -2.003.868 -1.553.108 -5.340.595 9.006.352 7.453.244

2035 6.771.548 6.425.708 13.197.256 -3.884.325 -536.796 -695.954 -607.110 -2.044.465 -1.553.108 -5.437.433 9.312.931 7.759.823

2036 6.962.968 6.650.608 13.613.576 -3.983.644 -553.730 -717.909 -626.262 -2.085.743 -1.553.108 -5.536.752 9.629.932 8.076.824

2037 7.159.837 6.883.379 14.043.216 -4.085.502 -571.205 -740.566 -646.027 -2.127.705 -1.553.108 -5.638.610 9.957.713 8.404.605

2038 7.362.312 7.124.297 14.486.609 -4.189.969 -589.240 -763.948 -666.424 -2.170.357 -1.553.108 -5.743.077 10.296.640 8.743.532

2039 7.570.552 7.373.648 14.944.201 -4.297.109 -607.852 -788.079 -687.475 -2.213.704 -1.553.108 -5.850.217 10.647.091 9.093.983

2040 7.784.725 7.631.725 15.416.450 -4.406.993 -627.061 -812.983 -709.199 -2.257.750 -1.553.108 -5.960.101 11.009.457 9.456.349

2041 8.004.999 7.898.836 15.903.835 -4.519.688 -646.885 -838.685 -731.620 -2.302.498 -1.553.108 -6.072.796 11.384.147 9.831.039

2042 8.231.549 8.162.700 16.394.249 -4.635.549 -666.833 -864.547 -754.181 -2.349.988 -1.553.108 -6.188.657 11.758.701 10.205.593

2043 8.464.543 8.435.379 16.899.922 -4.754.366 -687.401 -891.213 -777.443 -2.398.309 -1.553.108 -6.307.474 12.145.555 10.592.447

2044 8.704.164 8.717.167 17.421.330 -4.876.217 -708.609 -918.710 -801.429 -2.447.469 -1.553.108 -6.429.325 12.545.114 10.992.006

2045 8.950.600 9.008.367 17.958.967 -5.001.179 -730.477 -947.062 -826.162 -2.497.478 -1.553.108 -6.554.287 12.957.788 11.404.680

2046 9.204.047 9.309.296 18.513.343 -5.129.330 -753.027 -976.297 -851.665 -2.548.342 -1.553.108 -6.682.438 13.384.013 11.830.905

2047 9.464.706 9.620.277 19.084.983 -5.260.752 -776.278 -1.006.442 -877.962 -2.600.070 -1.553.108 -6.813.860 13.824.230 12.271.122

-57.465.000 173.334.281 165.219.403 338.553.684 -90.435.612 -12.613.746 -16.707.317 -14.261.253 -46.853.297 -40.380.808 -130.816.420 248.118.071 207.737.263

 Бруто 

добит 

(EBIT)             

(5-11)

Роба           

(+15%)

Контенер  

(+15%)

Укупно   

(+15%)

Оперативни трошкови

Аморти-

зација

 Бруто 

добит 

(EBITDA)  

(5-8)

Трошкови 

саобраћајних  

услуга             

(-30%) 

Трошкови 

зарада

Година УЛАГАЊА

                                                     УКУПНИ РАСХОДИ

Укупно
Укупно

Трошкови 

одржавања 

Трошкови 

материјала 

и енергије 

                     УКУПНИ ПРИХОДИ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018 7.859.700 7.466.715 392.985 0 0 0 0 54.592 7.859.700 7.914.292 -54.592

2019 10.479.600 9.955.620 524 0 0 0 0 54.592 10.479.600 10.534.192 -54.592

2020 7.859.700 7.466.715 392.985 0 0 0 0 54.592 7.859.700 7.914.292 -54.592

2021 31.266.000 29.702.700 1.563.300 0 0 0 0 54.592 31.266.000 31.320.592 -54.592

∑1-4 57.465.000 54.591.749 2.349.794 218.368 57.465.000 57.683.368 -218.368

2022 7.199.040 3.697.325 3.501.716 7.199.040 1.255.654 1.455.861 1.223.300 3.934.815 3.264.225

2023 7.589.708 3.912.906 3.676.802 7.589.708 1.321.900 1.417.622 1.261.539 4.001.061 3.588.647

2024 8.001.906 4.141.265 3.860.641 8.001.906 1.391.694 1.379.251 1.299.910 4.070.855 3.931.051

2025 8.436.844 4.383.171 4.053.673 8.436.844 1.465.230 1.339.713 1.339.448 4.144.391 4.292.453

2026 8.895.797 4.639.440 4.256.357 8.895.797 1.542.711 1.298.973 1.380.188 4.221.872 4.673.925

2027 9.367.685 4.910.940 4.456.745 9.367.685 1.624.447 1.256.993 1.422.168 4.303.608 5.064.077

2028 9.829.064 5.149.482 4.679.582 9.829.064 1.693.903 1.213.736 1.465.424 4.373.063 5.456.000

2029 10.313.448 5.399.887 4.913.561 10.313.448 3.265.151 1.169.164 1.509.997 5.944.312 4.369.137

2030 10.822.000 5.662.761 5.159.239 10.822.000 3.404.043 1.123.236 1.555.925 6.083.204 4.738.797

2031 11.355.940 5.938.739 5.417.200 11.355.940 3.551.074 1.075.911 1.603.250 6.230.235 5.125.705

2032 12.024.110 6.228.490 5.795.621 12.024.110 3.702.040 1.027.147 1.652.014 6.381.201 5.642.909

2033 12.402.921 6.404.455 5.998.467 12.402.921 3.797.289 976.899 1.702.262 6.476.450 5.926.472

2034 12.793.840 6.585.427 6.208.413 12.793.840 3.894.996 925.123 1.754.038 6.574.157 6.219.683

2035 15.258.162 8.832.455 6.425.708 15.258.162 3.995.225 871.773 1.807.388 6.674.386 8.583.776

2036 13.613.576 6.962.968 6.650.608 13.613.576 4.098.041 816.799 1.862.362 6.777.202 6.836.374

2037 14.043.216 7.159.837 6.883.379 14.043.216 4.203.511 760.154 1.919.007 6.882.672 7.160.544

2038 14.486.609 7.362.312 7.124.297 14.486.609 4.311.704 701.785 1.977.376 6.990.865 7.495.744

2039 14.944.201 7.570.552 7.373.648 14.944.201 4.422.690 631.641 2.047.519 7.101.850 7.842.350

2040 15.416.450 7.784.725 7.631.725 15.416.450 4.536.541 589.668 2.089.493 7.215.702 8.200.749

2041 15.903.835 8.004.999 7.898.836 15.903.835 4.653.333 515.810 2.163.351 7.332.494 8.571.342

2042 16.394.249 8.231.549 8.162.700 16.394.249 4.773.314 450.010 2.229.151 7.452.475 8.941.774

2043 16.899.922 8.464.543 8.435.379 16.899.922 4.896.381 382.208 2.296.953 7.575.542 9.324.380

2044 17.421.330 8.704.164 8.717.167 17.421.330 5.022.613 312.344 2.366.817 7.701.774 9.719.557

2045 17.958.967 8.950.600 9.008.367 17.958.967 5.152.093 240.355 2.438.806 7.831.254 10.127.713

2046 18.513.343 9.204.047 9.309.296 18.513.343 5.284.903 166.176 2.512.984 7.964.063 10.549.279

2047 19.084.983 9.464.706 9.620.277 19.084.983 5.421.127 88.742 2.590.419 8.100.288 28.068.886

396.436.146 54.591.749 2.349.794 173.751.743 165.219.403 338.971.146 92.681.609 22.405.464 47.471.087 57.465.000 220.023.157 193.497.181

Година

 УКУПНИ ПРИЛИВИ                                           УКУПНИ ОДЛИВИ

Капитални 

расходи
Укупно

Кредит 

(95%)

Сопствени 

капитал 

(5%)

Укупно

Инвестициони 

приливи
Оперативни приходи

Оперативни 

трошкови 

(саобраћајне 

услуге -30%)

Трошкови 

камате      

и    

накнаде

Отплата 

главницеРоба     

+15%

Контенер  

+15%

Свега   

(+15%)

Нето 

новчани 

ток 
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Пројекција финансијских токова пројекта Партнера Б (Табела 43.) показује да 

кумулатив номиналног нето новчаног тока пројекта, као разлика укупних прилива и 

укупних финансијских одлива пројекта, са приписаном резидуалном вредношћу, 

износи 193.497.181 ЕУР. Након одбитка амортизације пројекат је у могућности да, 

након плаћања пореза на добит, отплати уложена сопствена средства инвеститора. 

За приватног понуђача (Партнер Б) од посебног је значаја да израчуна да ли и 

када може да поврати уложена средства у реалној садашњој вредности након измирења 

свих оперативних трошкова, укључујући у то и порез на добит и ануитете за уложена 

екстерна средства (главница са каматом). 

Из Табеле 44. види се да је номинални износ нето добити након опорезивања 

скоро 131 милион ЕУР, а да је садашња вредност нето добити пројекта (NPV) скоро 29 

милиона ЕУР, након повраћаја уложених сопствених средстава (2,9 милиона ЕУР). То 

значи да Партнер Б може рачунати да ће из пројекта РТЦ Макиш након 30 година 

експлоатације „извући“ 29 милиона ЕУР чистог профита. 

Табела 44. Биланс успеха приватног партнера Б са изворима финансирања (у ЕУР) 

(Понуда: 15% већи приходи, 30% нижи трошкови саобраћајних услуга, екстерни и сопствени капитал 95:5) 

 
   Извор: Иницијални подаци за приходе и раходе узети из  ПСО РТЦ Београд, ЦИП, 2015. год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018 0 0 54.592 392.985 447.577 -447.577

2019 0 0 54.592 523.980 578.572 -578.572

2020 0 0 54.592 392.985 447.577 -447.577

2021 0 0 54.592 1.563.300 1.617.892 -1.617.892

2018-21 0 218.368 0 2.873.250 3.091.618
1,000000000 -3.091.618

2022 7.199.040 1.255.654 5.943.387 1.455.861 1.223.300 2.679.161 1.553.108 1.711.117 256.668 1.454.450 1,098000000 -1.766.983

2023 7.589.708 1.321.900 6.267.808 1.417.622 1.261.539 2.679.161 1.553.108 2.035.539 305.331 1.730.208 1,205604000 -331.845

2024 8.001.906 1.391.694 6.610.212 1.379.251 1.299.910 2.679.161 1.553.108 2.377.943 356.691 2.021.252 1,323753192 1.195.065

2025 8.436.844 1.465.229 6.971.615 1.339.713 1.339.448 2.679.161 1.553.108 2.739.346 410.902 2.328.444 1,453481005 2.797.043

2026 8.895.797 1.542.711 7.353.086 1.298.973 1.380.188 2.679.161 1.553.108 3.120.817 468.123 2.652.694 1,595922143 4.459.213

2027 9.367.685 1.624.447 7.743.237 1.256.993 1.422.168 2.679.161 1.553.108 3.510.969 526.645 2.984.323 1,752322513 6.162.281

2028 9.829.064 1.693.903 8.135.161 1.213.736 1.465.424 2.679.160 1.553.108 3.902.893 585.434 3.317.459 1,924050120 7.886.487

2029 10.313.448 3.265.160 7.048.288 1.169.164 1.509.997 2.679.161 1.553.108 2.816.020 422.403 2.393.617 2,112607031 9.019.502

2030 10.822.000 3.403.943 7.418.058 1.123.236 1.555.925 2.679.161 1.553.108 3.185.789 477.868 2.707.921 2,319642520 10.186.889

2031 11.355.940 3.551.075 7.804.865 1.075.911 1.603.250 2.679.161 1.553.108 3.572.596 535.889 3.036.707 2,546967487 11.379.173

2032 12.024.110 3.702.039 8.322.071 1.027.147 1.652.014 2.679.161 1.553.108 4.089.802 613.470 3.476.332 2,796570301 12.622.242

2033 12.402.921 3.797.288 8.605.633 976.899 1.702.262 2.679.161 1.553.108 4.373.364 656.005 3.717.360 3,070634191 13.832.858

2034 12.793.840 3.894.987 8.898.852 925.123 1.754.038 2.679.161 1.553.108 4.666.584 699.988 3.966.596 3,371556341 15.009.347

2035 15.258.162 3.995.225 11.262.937 871.773 1.807.388 2.679.161 1.553.108 7.030.668 1.054.600 5.976.068 3,701968863 16.623.641

2036 13.613.576 4.098.042 9.515.533 816.799 1.862.362 2.679.161 1.553.108 5.283.265 792.490 4.490.775 4,064761811 17.728.447

2037 14.043.216 4.203.511 9.839.705 760.154 1.919.007 2.679.161 1.553.108 5.607.436 841.115 4.766.320 4,463108469 18.796.385

2038 14.486.609 4.311.704 10.174.905 701.785 1.977.376 2.679.161 1.553.108 5.942.636 891.395 5.051.241 4,900493099 19.827.147

2039 14.944.201 4.422.690 10.521.511 631.641 2.047.519 2.679.160 1.553.108 6.289.242 943.386 5.345.856 5,380741423 20.820.663

2040 15.416.450 4.536.541 10.879.909 589.668 2.089.493 2.679.161 1.553.108 6.647.641 997.146 5.650.494 5,908054082 21.777.069

2041 15.903.835 4.653.332 11.250.503 515.810 2.163.351 2.679.161 1.553.108 7.018.235 1.052.735 5.965.499 6,487043382 22.696.671

2042 16.394.249 4.773.314 11.620.936 450.010 2.229.151 2.679.161 1.553.108 7.388.667 1.108.300 6.280.367 7,122773634 23.578.401

2043 16.899.922 4.896.381 12.003.541 382.208 2.296.953 2.679.161 1.553.108 7.771.272 1.165.691 6.605.581 7,820805450 24.423.018

2044 17.421.330 5.022.613 12.398.717 312.344 2.366.817 2.679.161 1.553.108 8.166.448 1.224.967 6.941.481 8,587244384 25.231.366

2045 17.958.967 5.152.093 12.806.874 240.355 2.438.806 2.679.161 1.553.108 8.574.605 1.286.191 7.288.414 9,428794333 26.004.361

2046 18.513.343 5.284.903 13.228.440 166.176 2.512.984 2.679.160 1.553.108 8.996.172 1.349.426 7.646.746 10,352816178 26.742.976

2047 19.084.983 5.421.128 13.663.854 88.742 2.590.419 2.679.161 1.553.108 14.855.811 9.431.585 1.414.738 22.872.658 11,367392163 28.755.105

338.971.146 92.681.609 240.346.251 22.405.464 47.471.087 2.873.250 72.749.799 40.380.808 14.855.811 136.250.649 20.437.597 130.668.863

86.597.703 25.184.242 10.510.231 14.641.530 2.498.478 27.621.755 14.453.874 1.306.879 23.144.479 5.672.177 33.449.215

2,3

65,14%

28.755.105

Стопа приноса на сопствени капитал  (FBCR)  у %: 1.001

Година

ПРИХОДИ 

ПРОЈЕКТА  

+15%

Дисконтни 

фактор 

(1+0,098)^n 

Дисконтна 

стопа      

9.8%       

Отплата 

главнице 

кредита

ТРОШКОВИ 

ПРОЈЕКТА 

Саобраћајне 

услуге            

-30%

Амортиза

ција

Остатак 

вредности 

пројекта
Сопствена  

улагања  

5%

 Нето 

садашња 

вредност 

прихода 

(NPV)

Добит  

(EBT)        

Порез на 

добит 

(15%)

НЕТО ДОБИТ 

(EAT)

 Бруто 

добит 

(EBITDA)

РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА

Kаматa      

и    

накнадa

Интерна стопа рентабилности -FIRR(k):  

Нето садашња вредност - FNPV(k) у EUR:

Укупно

Свега

PV

Период поврата уложених средстава (година): 
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На основу горе изложеног, може се констатовати да финансијска анализа 

понуде Партнера Б, при утврђеним почетним претпоставкама (дисконтна стопа 9,8%, 

виши оперативни приходи за 15%, екстерна средства финансирања 95%, нижи 

трошкови саобраћајних услуга за 30%), показује да би пројекат у ЈПП моделу могао да 

оствари следеће резултате: 

- Време поварата уложених сосптвених средстава износи 2,3 година; 

- Нето садашња вредност пројекта (NPV) износи 28.755.105 ЕУР;  

- Интерна стопа рентабилности (FIRR) износи 65,14%;  

- Стопа приноса на сопствени капитал (FBCR) је 1001%. 

Закључак финансијске анализе понуде Партнера Б:   

1. С обзиром је NPV>0, а FIRR>9,8% (дисконтна стопа), понуда приватног 

Партнера Б садржи финансијску оправданост пројекта. 

2. Висок ниво нето садашње вредности пројекта (NPV) од око 29 милиона ЕУР и 

висока стопа интерне рентабилности пројекта (преко 65%) показује да је ЈПП 

аранжман са Партнером Б изузетно профитабилан. 

3. Инвеститор (Партнер Б) може већ у трећем месецу треће године 

експлоатације пројекта да поврати уложени сопствени капитал и да оствари чист 

профит виши за 10 пута у односу на уложена сопствена средства. Овим је емпиријски 

доказана тврдња да веће учешће екстерних извора финансирања повећава стопу 

приноса на сопствени капитал, што је аргуменат у корист пројектног финансирања. 

4. Може се закључити да је пројекат изградње РТЦ Макиш изведен у ЈПП 

моделу са приватним Партенром Б,  са процењеним вишим оперативним приходима за 

15% и високим учешћем екстерних извора финансирања (95%) типичним за пројектно 

финансирање, са финансијског аспекта изузетно профитабилан и да обезбеђује брз 

поврат уложених средстава. 

 

8.2. Упоредна анализа могућности реализације пројекта РТЦ Макиш 

У овој студији до сада су изведене појединачне оцене финансијске 

оправданости пројекта за случајеве када пројекат изводи: (1) јавни сектор на 

традиционалан начин, без обзира на изворе финансирања, (2) јавни сектор на 

традиционалан начин, уз 75%  финансирања путем кредита (ново задуживање), (3) 

приватни Партнер А у ЈПП моделу, са 95% екстерних извора финансирања и (4) 

приватни Партнер Б у ЈПП моделу, са 95% екстерних извора финансирања.  

Поређење добијених резултата помаже јавном сектору да изабере оптималну 

варијанту инвестирања. Што је NPV пројекта већа, то је и интерна стопа 

рентабилности пројекта (IRR) виша. И обрнуто. Међутим, за различите нивое добити 

пројекта IRR је различит. На EBITDA нивоу NPV је највећа, а на EAT нивоу – најмања. 

EBITDA се може узети као најмањи заједнички садржалац за оцену профитабилности 

пројекта у случају када се јавни сектор одлучује за ЈПП модел. Оперативна брига о 

потенцијалу EBITDA тада условно прелази на приватног партнера. 

У Табели 45. се показује како се време поврата, NPV, IRR и BCR мењају при 

различитим нивоима прихода пројекта. Види се да NPV пројекта драстично опада од 

EBITDA нивоа до ЕАТ 2 нивоа. Стопа интерне рентабилности РТЦ Макиш на EBITDA 

нивоу (10,65%) дупло је виша од доконтне стопе (5%), што омогућује позитивну оцену 

профитабилности пројекта. Aко се полази од захтева да РТЦ Макиш послује као 

економски самосталан субјект (ЕАТ 2), онда његова интерна стопа рентабилности пада 

на свега 4,06 %, односно IRR<5% (дисконтна стопа), па пројекат није рентабилан. 
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               Табела 45. Показатељи успеха пројекта у зависности од нивоа прихода 

 

Може се закључити да је пројекат РТЦ Макиш ниско профитабилан или 

непрофитабилан ако се изводи на традиционалан начин, путем буџетског 

финансирања, са или без учешћа екстерних средстава (зајмова). Излаз за реализацију 

овог подухвата треба тражити у имплементацији неког од ЈПП модела. 

 Јавни партнер треба да донесе одлуку да реализује пројекат РТЦ Макиш у ЈПП 

моделу. У том случају пореде се резултати анализе понуда приватних Партнера А и 

Партнера Б. (Табела 46). 

Табела 46. Упоредна анализа понуда потенцијалних приватних партнера 

 

Из Табеле 46. може се закључити да, при истој структури извора финансирања, истој 

дисконтној стопи и истом нивоу добити (ЕАТ):  

1. Оба предлога обезбеђују високу рентабилност РТЦ Макиш, са високим 

интерним стопама профитабилности: IRR (A) = 46,99%, IRR(B) = 70,19%. 

2. Оба предлога обезбеђују веома кратко време поврата уложених сопствених  

средстава (у просеку 2,5 година), с обзиром да сопствена капитална улагања 

инвеститора чине свега 5% укупних капиталних улагања у пројекат; 

3. Оба предлога обезбеђују изузетно високе приносе на уложени сопствени 

капитал (CB ratio), што је јак мотив за приватне партнере да уђу у пројекат; 

4. Предлог Партнера Б обезбеђује боље перформансе пројекта од предлога 

Партнера А. Предлог Партнера Б доноси: FIRR = 70,19%, NPV = 30,6 милиона 

ЕУР на ЕАТ нивоу, поварат уложених средстава за 2,1 година и дестоструко 

увећање почетних улагања у пројекат (индекс: 1001). 

5. Оба предлога обезбеђују дугорочно одрживо профитабилно пословање, на 

основу кога је могуће у току реализације пројекта рачунати на повећање 

квалитета услуге и/или на снижавање цена јавне услуге, што је од посебног 

интереса за јавног партнера и представља главни мотив његовог избора; 

6. Партнер Б има конкурентску  предност у односу на Партнера А, јер пројекат 

има високу осетљивост на повећање прихода (види анализу осетљивости); 

7. На основу горње упоредне анализе закључује се да уговор о јавно-приватном 

партнерству треба понудити Партнеру Б. 

Р.бр. Ниво добити 
NPV пројекта   у ЕУР         

(дисконтна стопа 5%)     
Индекс

IRR              

( %)

Време поврата уложених 

средстава (година)

1 EBITDA 42.532.438 100 10,65 13,3

2 EBTDA 29.374.519 69 8,19 17

3 EBT 7.049.856 17 5,3 24,1

4 ЕАТ 1 16.544.438 39 6,31 21,4

5 ЕАТ 2 2.178.188 5 4,06 30

сопствени екстерни

Партнер А ЈПП 5 95 9,80 18943 ЕАТ 46,99 3,1 705

Партнер Б ЈПП 5 95 9,80 30358 ЕАТ 70,19 2,0 1001

Инвеститор

Време 

поврата  

улагања 

(година)

Однос 

улагања           

и користи -            

FBCR (%)

NPV      

ниво

Структура извора 

финансирања                                    

( %)
Дисконтна 

стопа           

(%)

Нето садашња 

вредност 

пројекта 

(FNPV)                                  

у 000 ЕУР

Интерна 

стопа 

поврата 

улагања-IRR 

(%)

Модел 

финансирања
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X  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

1. Кључни налази 

Теоријским и емпиријским истраживањима примене концепта јавно-приватног 

партнерства, у докторском раду извршено је испитивање улоге, потенцијала и могућих 

ефеката ових ЈПП пројеката у обезбеђивању екстерних финансијских средстава из 

приватног сектора, као замене за буџетска и кредитна средства државе, што је главни 

истраживачки циљ докторског рада. Доказана је основна хипотеза истраживања да ЈПП 

може реално допринети премошћавању све већег јаза између стварних потреба и 

реално расположивих финансијских ресурса. Кључни налази који потврђују основну 

хипотезу дисертације могу се формулисати на следећи начин: (1) Јавно-приватно 

партнерство, као скуп различито моделираних дугорочних  односа јавног и приватног 

сектора, пре свега је потреба његових актера, због немогућности државног буџета 

свуда у свету да покрије експоненцијални раст потреба за јавним услугама. (2) Концепт 

јавно-приватног партнерства може бити атрактиван за железнице као јавног партнера, 

јер омогућава  улагања у изградњу железничке инфраструктуре и техничку 

модернизацију железничких логистичких система изнад дужничког лимита државног 

буџета.  

Примена ЈПП у пословним системима железнице могла би да допринесе 

значајном ангажовању слободних извора финансирања из приватног сектора, 

иновативности у формирању и испоруци јавне услуге чиме се постиже већи квалитет у 

односу уложена средства (Value for Money), постизању конкурентске способности 

железничког превоза на дуги рок у условима отвореног транспортног тржишта и 

формирању новог менаџмента, који би био пословно свестан и професионално 

способан да трансформише железнице од техничког система по себи у пословни 

систем за себе. Овим се потврђују друга и трећа посебна хипотеза дисертације.  

Иако се полази од тога да успешна имплементација ЈПП пројеката може да 

смањи ниво годишњих државних субвенција за железнице (прва посебна хипотеза), у 

дисертацији  се долази до закључка да је имплементација ЈПП у Србији и региону 

слаба, и поред релативно добрих регулаторних и институционалних услова. Јавно-

приватно партнерство још није нашло своју примену у реализацији железничких 

пројеката у Србији и ширем региону. Главни разлози су: дугогодишњи монопол 

државе над улагањима у велике инфраструктурне пројекте, неразвијено финансијско 

тржиште, низак ниво професионалности  менаџмента јавних предузећа и недовољно 

финансијски снажан домаћи приватни сектор. Слабо познавање ЈПП концепта 

присутно је код свих потенцијалних актера, мали је број конкретних стручних обрада и 

научно-истраживачких апликација на ову тему. Излаз се види у реализацији мањих 

ЈПП пројеката  на бази структурираног финансирања од стране МФИ и кроз различите 

кластере приватног сектора у региону. 

Приказивањем економске суштине процеса аутсорсинга у пословним системима 

и анализом модела пројектног финансирања у реализацији ЈПП пројеката доказане су 

четврта посебна и прва појединачна хипотеза. Закључује се да  у железничким јавним 

предузећима постоје значајне потребе и могућности за наставак процеса аутсорсинга и 

за имплементацију ЈПП модела. У организационој димензији то значи фокусирање на 

основну делатност и екстернализацију non-core делатности, а у пословној димензији 

прелазак на пројектни модел управљања и на пројектно финансирање.  
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Извођење овако постављене реформе железнице захтева професионалан, 

одговоран и независан  менаџмент. Међутим, менаџмент железничких предузећа не 

поседује потребна стручна и управљачка знања за имплементацију ЈПП концепта, како 

је то и претпостављено у другој  појединачној хипотези. Закључује се да задржавање 

буџетског модела финансирања железничких пројеката представља меру инерције 

менаџмента јавних предузећа, државних органа и финансијског тржишта и показатељ 

је ниског финансијског потенцијала домаћег приватног сектора и стварне развијености 

амбијента за ЈПП иницијативе. Из тога се изводи тврдња да постоји неодложна потреба 

да се подигне ниво образовања стратешког и оперативног менаџмента железничких 

предузећа и ресорних државних органа у областима имплементације Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама. 

2. Научни, стручни и друштвени допринос 

2.1. Научни допринос се огледа у закључцима који могу бити од користи у даљим 

теоријским и емпиријским истраживањима аутсорсинга и јавно-приватног партнерства, 

пре свега са аспекта финансирања: 

1. Аутсорсинг аранжмани и пројекти јавно-приватног партнерства се схватају као 

моћни инструменти за увођење тржишног пословања у велике јавне пословне 

системе у Србији и региону, на основу позитивних искустава у свету и 

иновативности приватног сектора.  

2. Процеси аутсорсинга су саставни део актуелног реструктурирања железничких 

система у Србији и окружењу и воде у правцу повећања организационе 

флексибилности у односу на промене на тржишту, оптимизације употребе 

финансијских и укупних унутрашњих ресурса и подизања пословне 

ефикасности. У том смислу, аутсорсинг процеси се схватају и као савремена 

форма специјализације у пословању. 

3. Закључује се да јавно-приватно партнерство није модел изнуђен лимитом 

задужености јавног сектора, већ пре свега економски ефикасан модел 

пословања. Концепт јавно-приватног партнерства у својој поставци садржи 

уграђене мотиве за ангажовање приватног сектора, јер веже приватног партнера 

за целину вредносног ланца јавног пројекта. Mотиви јавног сектора за јавно-

приватно партнерство не налазе се само у недостатку финансијских средстава, 

већ и у неефикасној употреби расположивих пословних ресурса у државним 

пословним системима.  

4. Способност оптимизирања ризика њиховим преношењем на сложену структуру 

учесника пројекта јесте главна иновативна особина ЈПП модела и  представља 

основну квалитативну разлику у односу на традиционални модел финансирања. 

Итеративно преношење ризика на оне учеснике пројекта на приватној страни 

који имају највећи капацитет да њима управљају истовремено представља  и 

најефектнији инструмент за минимизацију пројектних ризика.  

5. Примена ЈПП на великим инфраструктурним пројектима у пракси везана је за 

развијена финансијска тржишта. У земљама Југоисточне Европе, где 

транзициони процеси још трају и где финансијска тржишта и приватни сектор 

нису довољно развијени,  ЈПП треба развијати на пројектима релативно мањег 

финансијског обима, са једноставнијом финансијском конструкцијом и са 

мањим финансијским и укупним пројектним ризиком. Приватни партнери у 

овим земљама су конкретно заинтересованији за мање и средње инвестиционе 

пројекте.   
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6. Поистовећивање приватизације и јавно-приватног партнерства у пракси је 

важан узрок слабе имплементације ЈПП концепта у већини земаља југоисточне 

Европе. ЈПП модели су усмерени на јединство финансирања изградње јавног 

објекта и пружања јавне услуге и углавном су индиферентни на власништво, па 

је зато назив „ЈПП“ неконзистентан. Концепт јавно-приватног партнерства 

примењен на пројектима модернизације било ког дела железнице може, 

насупрот приватизацији, да сачува јединствено пружање јавне услуге 

железничког превоза.  

2.2. Стручни допринос огледа се у закључцима са препорукама менаџменту 

пословних система железница у Србији и другим земљама транзиције: 

1. Менаџмент функционално организовних железничких компанија није у 

могућности да пружи потребну пажњу ефикасном функционисању мноштва 

сложених техничко-комерцијалних и логистичких процеса и активности, па 

већина in-house делатности захтева посебно и  независно управљање. У том 

смислу, стратешка визија процеса аутсорсинга у пословном систему железница 

може се дефинисати као низ планираних ситуација у којој железничка 

предузећа екстернализују non-core процесе. Могуће је замислити да менаџмент 

железничких система формира портфолио аутсорсинг пројеката, пре свега у 

областима транспортне логистике, системима одржавања железничке 

инфраструктуре и мобилних железничких капацитета и производње 

железничких компоненти. У наредном периоду могуће је очекивати издвајање 

ових делатности из корпуса железничких предузећа кроз аутсорсинг аранжмане 

и кроз имплементацију различитих ЈПП модела.  

2. Опасност за имплементацију аутсорсинг аранжмана и ЈПП пројекта  у Србији и 

региону јесте у малој економији обима, непостојаној тражњи железничких 

јавних предузећа и последично ниској профитабилности пословања. Излаз треба 

тражити у либерализацији регионалног транспортног тржишта, кластерском 

повезивању железничке индустрије и иницијативама за вишим облицима 

дугорочне сарадње железничких јавних предузећа са приватним сектором, који 

би обухватили целину вредносног ланца јавне услуге железничког превоза. 

3. У пословним системима железница у Србији и региону ЈПП је модел погодан за 

финансирање пројеката модернизације већ постојећих објеката, где су потребе 

за улагањима често много израженије и хитније, а потребна средства и ризици  

финансирања релативно нижи. Диспропорција између кратког периода 

изградње и апсолутно дугог периода експлоатације у ЈПП моделу реално 

релаксира односе на  приватној страни, што омогућује примену пројектног 

финансирања и успех ЈПП пројекта.  Закључује се да би овај ефекат, због мањег 

обима финансирања,  требало да буде већи код brownfield пројеката у великим 

пословним системима. 

4. Имплементација ЈПП модела, гледано са аспекта постојећих околности,  реално  

је могућа пре свега у делатностима саобраћајне логистике и одржавања 

железничких капацитета и може значајно убрзати реструктурирање и 

модернизацију железница у Србији.  

5. На основу спроведене студије случаја имплементације ЈПП пројекта може се 

закључити да приватни понуђачи морају да поседују висок степен 

специјализације за послове пројекта или бар висок степен иновативности, да би 

били у стању да прихвате партнерство са јавним партнером и успешно изведу 

пројекат у условима ниске интерне стопе рентабилности. У противном, пројекат 

може да западне у финансијске тешкоће или да пропадне у условима високих 
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амплитуда ризика. Ова особина показује да ЈПП модел има у својој поставци 

уграђен механизам одбране од ризика. 

6. Резултати емпиријских  анализа у Студији случаја показују и то да: 

-  Промене у обиму саобраћаја знатно више утичу на излазне перформансе ЈПП 

пројекта од промена у обиму инвестиција.  

- Постоји знатно виши степен осетљивости ЈПП пројеката у погледу кретања 

прихода него у погледу кретања трошкова, како капиталних (capex) тако и 

оперативних (opex).  

- Профитабилност пројеката у принципу је далеко осетљивија на колебања у 

приходима него на промене у трошковима.  

- Партнери који успешније утичу на кретање прихода пројекта у току 

експлоатационог периода су конкурентнији од приватних партнера који су 

способни да значајније утичу на трошкове.  

- Уколико понуда приватног партнера има финансијску одрживост на свим 

нивоима добити, пројекат је одржив и јавни сектор може са тим партнером да 

закључи ЈПП уговор. 

- У случају када финансијска анализа, анализа ризика и анализа осетљивости 

покажу да је пројекат у широко постављеним оквирима кључних фактора 

успеха на граници рентабилиности и да није одржив на дуги рок, препоручује се 

да се преиспитају улазни параметри пројекта.  

- Испитивање параметара успеха пројекта на ЕАТ нивоу за приватног партнера 

је неопходан услов за доношење одлуке о сопственом учешћу у пројекту.  

2.3. Друштвени допринос је у закључцима и препорукама који могу да буду од 

користи и другим јавним пословним системима у њиховој транзицији са 

функционалног на корпоративни модел пословања, научно-истраживачким 

институцијама које се баве овом и сродним областима истраживања, образовниим 

институцијама које врше едукацију за потребе имплементције ЈПП концепта, као и 

другим институцијама које се баве израдом и праћењем ЈПП пројеката. Важна намера 

докторског рада је да пружи више информација и подстрека приватном произвођачком 

сектору, који своје пословање на дуги рок веже са јавним пословним системима. 

Посебан допринос је у запажањима и препорукама државном сектору, посебно 

државним ЈПП телима, као помоћ у имплементацији Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама, у изради различитих  стратегија и дугорочних планова 

развоја, као и у реализацији постојећих стратешких инвестиционих пројеката:  

1. ЈПП се може имплементирати у великим пословним системима у земљама 

транзиције и на бази интереса домаћег произвођачког приватног сектора да 

дугорочно осигура своју позицију на тржишту, која се не би ограничавала само 

на класичан однос добављач-купац. Приватни сектор у региону организован је у 

кластере и заинтересован за тзв. више облике сарадње, као што је учешће у 

финансирању конкретних пројеката и непосредни  ангажман у пружању јавне 

услуге.  Овај интерес постоји пре свега  за пројекте на освајању и примени 

нових производа и технологија. Нема природнијег инвеститора у ове пројекте од 

домаћег приватног сектора железничке индустрије, која је уз то и специјалиста 

у својој области. На овај начин домаћи предузетнички капитал постаје 

практично способан да, чак и у условима ограничених финансијских 

могућности и неразвијеног финансијског тржишта, у значајној мери 

супституише државна улагања. 
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2. Један од већих недостатака ЈПП праксе у Србији представља недостатак 

стратешки осмишљених стимулативних мера од стране државе према домаћем 

приватном сектору и капиталу дијаспоре на конкретним ЈПП пројектима. 

Монопол државе над улагањима у велике инфраструктурне пројекте у великој 

мери онемогућава приватну иницијативу за ЈПП, кочи имплементацију ЈПП 

пројеката и одржава корупцију. Међутим, у оквиру великих инвестиција, које по 

правилу и даље предузима држава,  могуће је развијати независне подпројекте 

на бази партнерства са приватним сектором. 

3. Државне железнице још не успевају да генеришу иницијативе за другим 

облицима пословне сарадње са добављачима изузев процедура јавне набавке. У 

земљама транзиције иницијатива за ЈПП очигледно мора да потекне из јавног 

сектора, посебно из државних институција. У овој фази концесиони облици 

били би погодни за велике пројекте изградње железничке инфраструктуре, а 

заједничка улагања за пројекте модернизације производних линија одржавања и 

других логистичких делатности. PFI модел, који треба да афирмише предности 

приватног управљања пословањем у пружању јавне услуге, свакако припада 

каснијим фазама реструктурирања железница и развијеном финансијском 

тржишту.  

4. Железнице су пословни системи са непрекидним техничко-технолошким 

иновацијама, па  заједничка улагања (joint-ventures) могу да буду најпогоднији 

модел јавно-приватног партнерства у модернизацији железничких и других 

великих јавних предузећа. Заједничка улагања су природни облици дугорочне 

сарадње са компанијама које су носиоци технологије у светским оквирима. 

Овако имплементиран ЈПП има развојни потенцијал да на здравим економским 

основама подигне готово уништену железничку индустрију у Србији и 

окружењу на виши технолошки ниво од ранијег.  

5. ЈПП пројекти у области модернизације логистичких железничких делатности 

захтевају значајна екстерна финансијска средства и потребно је да се реализују 

синхронизовано са великим инфраструктурним пројектима које предузима 

држава. Ово треба да буде важан део стратегије развоја железница у Србији и 

региону. 

 

3. Ограничења и даље препоруке 

Ова дисретација дала је преглед теоријских погледа на аутсорсинг и, посебно, на 

концепт јавно-приватног партнерства, првенствено са финансијског аспекта и пружила 

емпиријску анализу примене ЈПП модела на примеру једног железничког логистичког 

центра (РТЦ Макиш), укључујући и избор најповољнијег приватног партнера. 

Изнесени закључци, импликације и препоруке се могу узети као мериторни теоријски и 

емпиријски докази постављених хипотеза. Ипак, у току истраживања изникла су и 

одређена питања и недоумице,  а посебно:   

1. Однос између аутсорсинга и јавно-приватног партнерства, који се у дисертацији 

заједнички представљају као „инструменти увођења тржишних механизама у 

јавни сектор“ (стр.48.) и „модели којима предузећа прибављају екстерне 

ресурсе“(стр. 50). Основна разлика између аутсорсинга и јавно-приватног 

партнерства види се у обухвату ланца вредности: аутсорсинг јавних услуга 

обухвата тек део ланца вредности јавне услуге, и то најчешће споредни, док 

јавно-приватно партнерство обухвата главни део или целину ланца вредности 

јавне услуге, од њеног формирања до пружања и наплате. Постоји потреба да се 

ова два феномена и њихови односи  детаљније истраже, посебно са становишта 
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актуелних процеса реструктурирања пословних система железнице. Полази се 

од претпоставке да стратешки процеси екстернализације појединих логистичких 

делатности могу да буду тек претходна фаза организационе припреме за 

пројекте јавно-приватног партнерства, као „далеко сложенији уговорни 

модел“(стр. 50). Овај детаљ није довољно истражен у дисертацији и може 

представљати изазов за даље истраживање. 

 

2. У ЈПП литератури не постоје релевантне и целовите процене најкориснијег ЈПП 

модела са становишта оптимизације улагања у јавну инфраструктуру 

(Jasiukevičius, 2018:17). У докторском раду  предност се даје оним ЈПП 

моделима који би могли да имају важну практичну примену у модернизацији 

пословних система какав су железнице. Не занемарујући остале ЈПП моделе, у 

дисертацији се закључује да је заједничко улагање (јoint venture) погодан модел 

за имплементацију у пројекте модернизације техничког одржавања  у јавним 

привредним системима, јер користи постојећу велику активу јавних предузећа, 

што смањује обим и ризике финансирања, стимулише иницијативе домаћег 

приватног сектора и отвара простор за већи број ЈПП пројеката. Међутим, неки 

аутори експлицитно одбацују заједничко улагање као ЈПП модел (Yescombe, 

2010:3), с обзиром на ретку примену пројектног финансирања. (стр. 98). Овако 

различити погледи на појам ЈПП представљају јак изазов за даље истраживање.  

 

3. У Студији случаја (стр. 202-213) запажено је да је за различите нивое добити 

интерна стопа рентабилности пројекта (IRR) различита. На нивоу EBITDA нето 

садашња вредност пројекта је највећа, а на нивоу нето добити (EAT) - најмања. 

EBITDA (добит након исплате добављача и камата)  се обично узима као 

најмањи заједнички садржалац за оцену профитабилности пројекта. (Јuričić, 

2011:117-121). Међутим, приватни партнер је принуђен да одреди  параметре 

финансијске рентабилности пројекта (NPV, IRR) на нивоу нето добити (ЕАТ), 

како би се испитала финансијска одрживост пројекта. Оправдано се поставља 

питање који ниво добити треба узети у финансијској анализи оправданости 

пројекта са аспекта приватног партнера, а који са аспекта јавног партнера. Ово 

интригантно питање представља посебан изазов за будућа емпиријска 

истраживања финансијске оправданости ЈПП пројеката. 
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