
На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр. 2/2019),  
члана 13. Oдлуке о јавним паркиралиштима 
на територији општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 11/2019), а на захтев  ЈКП 
„Дунав Велико Градиште“,

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 93. седници одржаној дана  
28.04.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДАТНИМ УЛИЦАМА

У КОЈИМА ЋЕ СЕ ВРШИТИ НАПЛАТА 
ПАРКИНГА

Члан 1
Сагласно Одлуци о јавним 

паркиралиштима на територији општине 
Велико Градиште, улице у којима ће се 
вршити наплата паркинга je и :

•Улица Језерска– 52 паркинг места 
(остављање 2 паркинг места за паркирање 
инвалида) преко пута ресторана „Динчић“ 
на деловима кат. парц. Бр. 2242/4 и 2242/6

•Улица Карпатска 16 паркинг места 
(1 место за инвалиде) - (калдрмисани 
паркинг код кошаркашких терена на кат. 
парц. 2366/251) 

•Улица Миодрага Стокића – Кикета 
– 20 паркинг места (остављање 1 паркинг 
места за инвалиде)  на делу кат. парц. 
2366/441

Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“, а иста 
ће се примењивати од 01.06.2020.године.

Број: 023-7/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

На основу члана 70. Статута општине 
Велико Градиште (“Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 2/2019) и 
члана 11 и 12. Пословника о раду Општинског 
већа општине Велико Градиште (“Службени 
гласник општине Велико Градиште“, бр. 
7/2019),

Општинско веће општине Велико 
Градиште на својој 93. седници одржаној 
дана 28.04.2020. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени режима саобраћаја

у улици Мирослава Стојановића у 
Великом Градишту 

 
Члан 1.

Мења се режим саобраћаја  у улици 
Мирослава Стојановића у Великом Градишту 
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из двосмерног саобраћаја у једносмерни од 
Житног трга до Сремске улице.

Нови смер кретања је од Житног трга 
према Сремској улици.

Члан 2.
Режим саобраћаја у осталим улицама 

остаје непромењен.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“.

Образложење
Улица Мирослава Стојановића у 

делу од Житног трга до Сремске улице је 
неподесна за двосмерни саобраћај јер је 
повећана фреквенција саобраћаја и повећан 
број возила која се паркирају у наведеном 
делу улице. Како би се спречило загушење 
саобраћаја и избегле саобраћајне незгоде, 
Општинско веће је донело Решење као у 
диспозитиву.

Број: 344-36/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

На основу члана 13. и 29 .30 и члана 
32 Закона о јавно-приватном партнерству 
и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2011,15/2016 и 104/2016) а у складу 
са чланом 2. Одлуком о прихватању 
самоиницијалног  предлога за покретање 
поступка за реализацију јавног приватног 
партнера за обављање јавног линијског 
градског и приградског превоза путника на 
територији општине Велико Градиште и 
члана 70. Статута општине Велико Градиште 

(„Службени гласник Општине Велико 
Градиште бр.2/2019),

 Општинско Веће општине Велико 
Градиште на 93. седници одржаној дана 
28.04.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА 
ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ 

ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ  ЛИНИЈСКОГ  
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ  

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ

I ИМЕНУЈЕ СЕ Стручни тим за 
спровођење поступка реализације пројекта 
јавноприватног партнерства са елементима 
концесије за обављање комуналне 
делатности линијског превоза путника 
у градском-приградском саобраћају на 
територији општине Велико Градиште у 
саставу: 
1. Јасмина Штрбац, дипл. хемичар– 

председник; 
2. Сања Стојадиновић, дипл. правник-

члан; 
3. Милановић Весна,дипл.економиста- 

члан; 
4. Јелена Пантић , дипл. економиста- члан;
5.  Златко Миленковић дипл. инж. 

саобраћаја-члан; 

II Задаци Стручног тима су: 
 - пружање стручне помоћи органима 

општине Велико Градиште  при припреми 
потребних анализа, односно студија 
оправданости давања концесије, при 
припреми и изради услова из конкурсне 
документације, правила и услова за оцену 
понуђача и примљених понуда, као и 
критеријума за избор понуде; 
 - прегледање и оцена пристигли 

понуда;
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 - утврђивање предлога одлуке о 
избору најповољније понуде за давање 
концесије или предлога одлуке о поништају 
поступка давања концесије и образложење 
тих предлога;
 - обављање осталих послова потребних 

за реализацију поступка давања концесије; 

III Стручни тим за праћење пројекта 
јавно-приватног партнерства ће имати 
задатак да прати цео пројекат, почев од 
момента именовања тима до завршетка 
пројекта. 

У време сповођења поступка јавне 
набавке за избор партнера, Стручни тим ће 
обављати функцију конкурсне комисије која 
врши одабир приватног партнера. 

Стручни тим ће такође пратити да 
поступак поверавања комуналне делатности 
линијског превоза путника у градско- 
-приградском саобраћају на територији 
општине Велико Градиште се спроведе у 
законом предвиђеним роковима. 

IV Стручни тим за концесије о 
свом раду води записник и сачињава друга 
документа која посписују сви чланови 
стручног тима.

V Ово Решење ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења а објавиће 
се у Службеном гласнику Општине Велико 
Градиште .

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законом о јавно приватном 

партнерству просписано концесијама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2011,15/2016 и 
104/2016) јавно тело именије стручни тим за 
израду конкурсне документације која врши 
процену вредности концесије ,израђује 
студију оправданости давања концесије 
и преузимање свих осталих радњи које 
предходе поступку давања концесије .

Одлуком о прихватању 
самоиницијалног  предлога за покретање 
поступка за реализацију јавног приватног 
партнера за обављање јавног линијског 
градског и приградског превоза путника  

Скупштине општине Велико Градиште 
чланом 2. прописано је да ће Општинско 
Веће својим решењем именовати пројектни 
тим-стручни тим јавног тела –општине 
Велико Градиште ,који ће сагласно 
Закону о јавном –приватном партнерству 
и концесијама ,предузети радње на 
спровођењу и реализацији пројекта јавно –
приватног партнерства.

Из свега напред наведеног а на  
основу члана 13. и 29 .30 и члана 32 Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2011,15/2016 и 
104/2016) а у складу са чланом 2. Одлуком 
о прихватању самоиницијалног  предлога за 
покретање поступка за реализацију јавног 
приватног партнера за обављање јавног 
линијског градског и приградског превоза 
путника на територији општине Велико 
Градиште и члана 70. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
Општине Велико Градиште бр.2/2019),   
Оштинско Веће општине Велико Градиште  
а на основу члана 136.Закона о општем 
управном поступку(“Сл. гласник РС”, бр. 
18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), 
одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Ово решење је коначно у управном поступку 
и против њега се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема 
решења.

Број: 02-17/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић
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