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На основу члана 20. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

("Службени гласник РС", број  88/11 и 15/16) и члана 60. Статута града Ужица 

("Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина града Ужица  на седници одржаној 

........ 2019. године,  донела је 

 

ОДЛУКУ 

 о спровођењу поступка избора стратешког партнера у складу са Пројектом јавно-

приватног партнерства у обављању комуналне делатности  локалног превоза 

путника на територији града Ужица и пружања станичних услуга на Аутобуској 

станици у Ужицу 

Члан 1. 

Након добијања позитивног мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство 

Владе РС да се предметни Пројекат може реализовати у форми јавно-приватног 

партнерства спровешће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 2. 

 Поступак избора стратешког партнера у складу са Пројектом јавно-приватног 

партнерства у обављању комуналне делатности  локалног превоза путника на територији 

града Ужица и пружања станичних услуга на Аутобуској станици у Ужицу спровешће 

Градска управа за инфраструктуру и развој у сарадњи са Стручним тимом за припрему и 

реализацију јавно-приватног пратнерства за јавни превоз на територији града Ужица. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се градоначелник да потпише уговор о јавно-приватном партнерству са 

изабраним стратешким партнером. 

 

Члан 4. 
 Ова одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица". 

         

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Бранислав Митровић  
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Образложење 

По одобравању Предлога пројекта јавно-приватног партнерства у обављању 

комуналне делатности  локалног превоза путника на територији града Ужица и пружања 

станичних услуга на Аутобуској станици у Ужицу од стране Скупштине града и добијању 

позитивног мишљења од стране Комисије за ЈПП,  јавно тело – град Ужице отпочиње 

поступак јавне набавке за одабир приватног партнера. 

Чланом 20. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

предвиђено је да је поступак избора приватног партнера или поступак јавне набавке 

одређен законом којим се уређују јавне набавке или поступак давања концесије одређен 

овим Законом. 

Овом Одлуком као надлежна за спровођење поступка јавне набавке одређује се 

надлежна Градска управа и овлашћује се градоначелник да  да потпише уговор о јавно-

приватном партнерству са изабраним стратешким партнером. 

Нацрт одлуке је усвојен на седници Градског већа одржаној 9. децембра 2019. 

године и предлаже се Скупштини града да Предлог  размотри и да га усвоји. 

 

 

 


