
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 9. став 7. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 2, 4 и 12. Закона о 
јавном приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011,15/2016, 
104/2016.) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште  („Службени гласник општине Велико 
Градиште 2/2019), Скупштина општине Велико Градиште  на седници одржаној дана ___________ 
године, донела је 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ 
ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ  ЗА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком покреће се поступак јавно-приватног партнерства за спровођење, односно 
реализацију пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности 
одржавања јавних зелених површина на територији општине Велико Градиште са јавним 
плаћањем, без елемената концесије, сходно самоиницијативном предлогу Oпштинског већа 
општине Велико Градиште .  

Члан 2. 

 Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са одредбама Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011,15/2016,104/2016 - у даљем/ 
тексту: Закон).  

Члан 3. 

Овлашћује се председник општине Велико Градиште  да именује Стручни тим за реализацију 
пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије ради спровођења поступка из члана 
1. ове Одлуке.  

Члан 4. 

Надлежни орган општинске управе општине Велико Градиште  у складу са својим интерним 
актима у смислу ове Одлуке, донеће и одлуку о покретању поступка јавне набавке за избор 
најповољнијег партнера, а у складу са поступком дефинисаним Законом.  

Члан 5. 

 Ова Одлука биће основ општини Велико Градиште  да може са надлежним институцијама и 
органима спроводити поступак прописан Законом, као и да усклади своја акта у правцу 
реализације поступка јавно-приватног партнерства.  



Члан 6. 

 На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће се одредбе Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама, Закона о локалној самоуправи, Закона о јавној својини, других Закона 
као и подзаконска аката.  

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику општине 
Велико Градиште “. 

Образложење 

Правни основ : 

Чланом 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) прописана је обавеза општине о регулисању комуналних 
делатности   

Чланом 2.став 3 тачка 10. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/2011, 104/2016 и 95/2018) је дефинисана  делатност одржавања јавних зелених површина као 
комунална делатност.  Чланом  9. став 7. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) је дефинисано да се на поступак поверавања обаваљања 
комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета  јединице локалне самоуправе , 
примењују  одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство. 

Чланом 12. Закона  о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 
88/2011,15/2016, 104/2016.) је дефинисано да јавно тело може самостално да покрене поступак 
јавно-приватног партнерства из своје надлежности. Чланом 40. Статута Општине Велико 
Градиште  („Службени гласник општине Велико Градиште 2/2019), је дефинисана надлежност 
Скупштине општине . 

Разлози за доношење одлуке : Општина Велико Градиште , као јединица локалне самоуправе је 
дужна да уређује комуналне делатности из своје надлежности. Одржвање јавних зелених 
површина на територии општине Велико Градиште  је дефинисана комунална делатност у 
надлежности јединице локане самоуправе. С обзиром да општина Велико Градиште има једно 
јавно-комуналне предузећа , које нема ни кадровских ни техничких капацитета за обављање ове 
делатности, и да нема расположивих финансисјских средстава за улагање у унапређење и ширење 
делатности, предлаже се избор приватног партнера за обављење ове комуналне делатности. 

Финансијска средства су планирана Одлуком о  буџету општине Велико Градиште за  2022. годину 
на позицији 51, Пројекат 0602-5002. 

 

ПРЕДЛАГАЧ: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 



 

  


