
На основу члана 29 ст. 2 тач. 3 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (,,Сл. гласник РС
“ бр. 88/2011, 15/2016  и 104/2016), члана 32 ст. 1 тач. 6 Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште  
(,,Службени гласник општине Велико Градиште „бр.2/19), а по прибављеном Мишљењу Комисије за јавно-
приватно партнерство број 21/2020  од 22.06.2020. године, Скупштина општине Велико Градиште, на 2. 
седници одржаној дана 21.09.2020.године, донела је: 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ГРАДСКОГ –ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ 

Члан 1.

УСВАЈА СЕ предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности градског-приградског 
превоза путника на територији општине Велико Градиште  у облику јавно-приватног партнерства са 
елементима концесије у складу са Законом о јавно-приватном партнерству, а на који је Комисија за јавно-
приватно партнерство дала позитивно Мишљење број 21/2020  од 22.06.2020. године.

Члан 2.

Поступак доделе Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за поверавање обављања делатности 
градско-приградског превоза путника на територији општине Велико Градиште спровешће се у складу са 
одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и Закона о јавним набавкама.

Општинско Веће општине Велико Градиште , пре објављивања јавног позива за давање предметне 
концесије, доставља Општинском Правобраниоцу  нацрт Јавног уговора ради оцене усаглашености нацрта са 
законом и конкурсном документацијом.

Општинско Веће општине Велико Градиште доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступку 
доделе предметног Јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, а на основу 
предлога Одлуке о избору најповољније понуде за давање концесије од стране Стручног тима.

Пре закључења Јавног уговора из става 1 овог члана, Општинко Веће Општине Велико Градиште 
доставља нацрт Јавног уговора Скупштини општине Велико Градиште  ради давања сагласности.

Члан 3.

Праћење реализације Концесионог акта вршиће надлежно одељење Општинске управе општине 
Велико Градиште.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Општине Велико 
Градиште
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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ОПШТИНЕ
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