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На основу члана 57. став 1. тачка 2. 

Статута Града Зрењанина (‘’Службени лист 

Града Зрењанина’’, бр. 17/20 – пречишћен 

текст) и члана 3. Одлуке о покретању поступка 

за реализацију јавно - приватног партнерства у 

циљу обављања послова комуналне 

делатности зоохигијене (спровођења мера 

дезинфекције, дезннсекције и дератизације) и 

сузбијања коровске биљке амброзија  и 

емерзних корова на јавним површинама Града 

Зрењанина („Службени лист Града 

Зрењанина“, бр. 34/21), Градско веће Града 

Зрењанина, на  седници одржаној дана 

29.12.2021. године, донело је: 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању Пројектног тима за припрему 

и спровођење пројекта јавно-приватног 

партнерства у циљу обављања послова 

комуналне делатности зоохигијене 

(спровођења мера 

дезинфекције,дезннсекције и дератизације) 

и сузбијања коровске биљке амброзија  и 

емерзних корова на јавним површинама 

Града Зрењанина 

 

Члан 1 

Образује се Пројектни тим за припрему и 

спровођење пројекта јавно-приватног 

партнерства у циљу обављања послова 

комуналне делатности зоохигијене 

(спровођења мера дезинфекције, дезннсекције 

и дератизације) и сузбијања коровске биљке 

амброзија  и емерзних корова на јавним 

површинама Града Зрењанина (у даљем 

тексту: Пројектни тим), у чији састав се 

именују: 

 

 1.  Милош Королија, дипл.правник, 

за координатора, 

 2.  Беновић Едвард, дипл.правник, за 

члана  

 3.  Данка Дрљан Журж, мастер 

инжењер пејзажне архитектуре  за члана  

 4.  Бранимир Благојевић, адвокат  за 

члана  

 

Пројектни тим се образује, и лица из става 

1. ове тачке се именују, на период од дана 

доношења овог решења до окончања 

реализације пројекта јавно-приватног 

партнерства, који пројекат је покренут 

Одлуком о покретању поступка за реализацију 

пројекта јавно-приватног партнерства у циљу 

обављања послова комуналне делатности 

зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, 

дезннсекције и дератизације) и сузбијања 

коровске биљке амброзија  и емерзних корова 

на јавним површинама Града Зрењанина 

(''Службени лист Града Зрењанина'', бр. 34/21) 

(у даљем тексту: Пројекат ЈПП). 

 

Члан 2 
Задаци Пројектног тима су: 

- израда предлога Пројекта ЈПП, у 

складу са чланом 27. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама (''Службени 

гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16) (у 

даљем тексту: Закона о ЈПП); 

- прикупљање потребних сагласности 

на израђени предлог Пројекта ЈПП; 

- прибављање мишљења и оцене 

Комисије за јавно-приватно партнерство да ли 

се конкретни Пројекат може реализовати у 

форми јавно-приватног партнерства; 

- предаја предлога Пројекта ЈПП, са 

прибављеним сагласностима и мишљењем и 

оценом Комисије за јавно-приватно 

партнерство, Градском већу Града Зрењанин 

ради предлагања Скупштини града Зрењанин 

доношење одлуке о усвајању предлога 

Пројекта ЈПП; 

- спровођење поступка јавне набавке за 

одабир приватног партнера, у складу са 

законом којим се уређују јавне набавке и 

Законом о ЈПП (објављивање јавног позива, 

прегледање и оцена пристиглих понуда, 

предлог за избор најповољније понуде); 

- израда нацрта јавног уговора (уговора 

о јавно-приватном партнерству), и предаја 

истог, заједно са прилозима који чине његов 

саставни део, Градском већу Града Зрењанин, 

ради предлагања Скупштини града Зрењанин 
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доношење решења о давању сагласности на 

коначан нацрт јавног уговора; 

- обављање осталих послова потребних 

за реализацију пројекта ЈПП. 

По доношењу решења из члана 2. став 

1. алинеја 6. сматра се да је реализација 

Пројекта ЈПП, у смислу члана 1. став 2. овог 

решења, окончана. 

 

Члан 3 
Пројектни тим је овлашћен да за 

потребе израде предлога Пројекта ЈПП 

затражи стручну помоћ од надлежних служби 

Градске управе Града Зрењанина. 

Административно-техничке послове за 

потребе Пројектног тима обављају надлежне 

службе  Градске управе Града Зрењанина . 

Своје материјале за Градско веће 

Пројектни тим упућује преко Службе 

Скупштине града, Градоначелника  и  

Градског већа  Градске управе Града 

Зрењанина . 

 

Члан 4 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу Града Зрењанина''.   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-176-5/21-III 

Дана: 29.12.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура,с.р.

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Редни број                                              П Р Е Д М Е Т                                               Страна 
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