
 

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 10. Закона о конуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018  и члана 15. Статута општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“ 2/19) , Општинско веће општине Велико Градиште на 39. седници 
одржаној дана 01.02.2022. донело је  

Одлуку о изради студије оправданости  за заједничко међуопштинско управљање комуналном 
делатношћу зоохигијене општина Петровац на Млави, Мало Црниће, Кучево, Голубац и 

Велико Градиште 

 

Члан 1 

Приступа се изради студије оправданости  за заједничко међуопштинско управљање комуналном делатношћу 
зоохигијене општина Петровац на Млави, Мало Црниће, Кучево, Голубац и Велико Градиште (у даљем тексту 
Студија).  

Члан 2 

Избор обрађивача студије ће се извршити избором најповољнијег понуђача у поступку прикупљања понуда  , 
сходно важећем Закону о јавним набавкама  

Општина Велико Градиште ће спорвести поступак прикупљања понуда и извршити потписивање уговора са 
обрађивачем. Општине  Петровац на Млави, Мало Црниће, Кучево и Голубац ће свој удео у финасирању 
израде студије од 20% по јединици локалне самуправе од вредности израде, уплатити општини Велико 
Градиште, сходно динамици израде и уговору потписаном између општине Велико Градиште и обрађивача 
студије.  

Члан 3 

Ради праћења тока израде студије, овлашћује се председник општине Велико Градиште да формира стручни 
тим (у даљем тексту: Тим). 

Тим ће чинити 10 чланова,  по два  представника сваке од јединица локалне самоуправе , предложена од 
стране начелника општинске управе.  

Члан 4 

Студија оправданости обавезно садржи: 

1) детаљан приказ затеченог стања у тој комуналној делатности, финансијску анализу са предрачуном 
потребних улагања, изворе финансирања и претходну финансијску оцену оправданости заједничког обављања 
комуналне делатности; 

2) анализу тржишта за ту комуналну делатност; 

3) детаљни приказ економски оправданих и правно могућих модела заједничког обављања комуналне 
делатности; 

4) детаљно образложење предложеног модела заједничког обављања комуналне делатности са освртом на 
предности и недостатке тог модела у односу на друге могуће моделе, посебно у односу на дотадашњи модел 
обављања комуналне делатности; 

5) очекиване резултате предложеног модела, као и предуслове за постизање тих резултата; 



6) преглед ризика и предлога за њихово отклањање, односно предупређивање. 

Члан 5 

Када резултати студије оправданости упућују на ефикасност и економичност заједничког обезбеђивања 
комуналних делатности, закључуће се споразум о међуопштинској сарадњи међу општинама.  

Ако се на основу резултата студије утврди оправданост заједничког обављања комуналне делатности, 
Општинско веће упутиће Скупштини општине Велико Градиште  предлог одлуке о начину обављања 
комуналне делатности и предлог споразума о заједничком обезбеђивању обављања комуналне делатности. 

Члан 6 

Ова одлука ступа на снагуу року од 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико 
Градиште.  
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