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Циљ предмета  

Циљ изучавања предмета је да се студентима омогући стицање теоријских и практичних знања о јавно-

приватном партнерству у домаћој и страној пословној пракси, кроз изучавања и анализу правног оквира 

јавно-приватног партнерства, различитх врста јавно-приватног партнерства, дејства уговора о јавно-

приватном партнерству и његовог значаја са аспекта финансирања. Притом је циљ да се студентима 

омогући праћење развоја правне регулативе којом се уређује област јавно-приварног партнерства, како би 

стекли адекватне способности и вештине за решавање проблема код примене јавно-приватног партнерства 

у пракси.  

Исход предмета  

Очекује се да ће студенти након реализације садржаја наставног програма овог предмета бити 

оспособљени да идентификују и критички сагледају правне елементе института јавно-приватног 

партнерства. Поред упознавања са правним оквиром јавно-приватног партнерства, студенти стичу вештине 

за примену јавно-приватног партнерства у пракси, превазилажење савремених изазова јавно-приватног 

партнерства криз проналажење релевантних решења са правног и економског аспекта.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Појам јавно-приватног партнерства, карактеристике, елементи јавно-приватног партнерства; субјекти 

јавно-приватног партнерства; однос јавног и приватног интереса у оквиру јавно-приватног партнерства; 

права и обавеза јавних и приватних партнера; јавно-приватно партнерство у правном систему Републике 

Србије (Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, Закон о јавним набавкама, и други закони и 

прописи значајни за јавно-приватно партнерство); јавно-приватно партнерство у праву ЕУ; типови јавно-

приватног партнерства (уговор о услугама, уговор о управљању, уговор о закупу, концесије, БОТ модел и 

сродни концепти); ризици јавно-приватног партнерства; поступак доделе уговора о јавно-приватном 

партнерству. 

 

Практична настава  

Вежбе, колоквијуми, други облици наставе кроз активно укључивање студената, студијски истраживачки 

рад, студије случајева, семинарски радови. 

Литература  

Предраг Цветковић, Право јавно-приватних партнерстава, Правни факултет у Нишу, Центар за 

публикације, 2015, 297 стр.  

Предраг Цветковић, Слађана Средојевић, Јавно-приватно партнерство: приручник за спровођење на нивоу 

локалне самоуправе, Београд: Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије, 

2013, 172 стр.  

Љиљана Миланковић-Васовић, Јавно-приватно партнерство, Београд: Intermex, 2016, 136 стр.  

Public-Private Partnerships and Efficiency: A Short Assessment“, Estache A. and Saussier S. (2014), CESifo DICE 

Report, 2014, Volume 12, Number 3, p. 8-13.  

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   

 

  


