
 

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали 

Зворник 21/18), 29. став 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/1, 15/16 и 104/16) и Мишљења Комисије за јавно-приватно 

партнерство број 3/2020  од 03. јануара 2020. године, Скупштина општине Мали Зворник 

на седници одржаној 24. јануара 2020. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ  ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 

ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ  И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ 

ДЕЛА САОБРАЋАЈНЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК СА ЈАВНИМ ПЛАЋЕЊЕМ 

 

 

I  

 

Усваја се Пројекат јавног-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, 

одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локлане путне инфраструктуре 

на територији општине Мали Зворник са јавним плаћањем,  а на који је  у облику јавно-

приватног партнерства у складу са Законом, а на који је Комисија за јавно – приватно 

партнерство дала Мишљење број 3/2020  од 03. јануара 2020. године да се предметни 

пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерства. 

 

II  

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Мали Зворник“. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 Број: 06-                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

24.01.2020. године                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

У Малом Зворнику                                                              Радован Тадић, дипл.правник 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

Правни основ за Пројекат јавног-приватног партнерства за изградњу, 

реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локлане путне 

инфраструктуре на територији општине Мали Зворник са јавним плаћањем садржан је у 

члану 29. став 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама   („Службени 

гласник РС“, бр. 88/1, 15/16 и 104/16), којим је прописано да надлежно јавно тело 

припрема предлог за доношење концесионог акта који доставља на усвајање скупштини 

јединице локалне самоуправе.  

Чланом 29. став 4. Закона уређено је да се у поступку доношења концесионог акта, 

предлог концесионог акта достави Комисији за јавно-приватно прартнерство, ради давања 

мишљења и оцене да ли се конкретни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије. 

Комисија за јавно-приватно партнерство је дана 03. јануара 2020. године, под 

бројем 3/2020 дала Мишљење на Пројекат јавног-приватног партнерства за изградњу, 

реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локлане путне 

инфраструктуре на територији општине Мали Зворник са јавним плаћањем.  

Предмет спровођења пројекта јавно-приватног партнерства је за изградњу, 

реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локлане путне 

инфраструктуре на територији општине Мали Зворник са јавним плаћањем . 

Основни разлог поверавања делатности као обједињеног пакета, који ће бити 

понуђен приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава 

која су стечена у претходном периоду.  

Имајући у виду наведено предлажемо Скупштини општине Мали Зворник да донесе 

ову одлуку у предложеном тексту.  

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 

 


