
На основу члана 8. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' 
бр.16/97 и 42/98),члана 46.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС''129/07) члана 65. Статута општине Осечина (''Општински службени гласник'' 
7/08)члана 2. и 23.Одлуке о општинском већу општине Осечина (''Општински 
службени гласник ''бр.10/08) Општинско веће општине Осечина на седници 
одржаној дана 03.03.2015. године, донело је :  
 

 
О Д Л У К У   

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 

и расписује 
ЈАВНИ КОНКУРС 

1. Предмет конкурса је поверавање обављања комуналне делатности  
линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији 
општине Осечина, по утврђеном обиму превоза у пакет линији. 

  
а)Пецка-Осечина-Драгијевица 
      -градско приградска линија  

(појединачне редове вожње на линијама из дефинисаног обима превоза 
утврдити конкурсном документацијом) 
  б) аутобуси не старији од 15 година          

в) цена по км, економска цена исплативости по км на релацијама 
из   

реда вожње .Општина Осечина ће субвенционисати до понуђене цене по 
возилу (највише до износа предвиђеног буџетом општине Осечина за 
2015.годину) 
 

2.   Временски рок на који се поверава превоз износи 1 годину. 
 

3. Обављање комуналне делатности линијског превоза путника у градском и  
приградском саобраћају може се поверити предузећу, односно предузетнику, 
који је регистрован за обављање те врсте превоза и испуњава услове утврђене 
Законом о превозу у друмском саобраћају у погледу техничко-технолошке 
опремљености, обезбеђења одређеног паркинг простора, и организационе и 
кадровске оспособљености за послове редовног одржавања возила и контролу 
техничке исправности. 
 

4. Пријава на конкурс мора бити достављена искључиво на оригиналној  
конкурсној документацији са приложеним посебним доказима. 

 

Оригиналну конкурсну документацију заинтересовани превозници могу  
 преузети на сајту Општине Осечина www.osecina.com 

     5.        Уз пријаву на конкурс учесник конкурса прилаже следећу 
документацију  
 

- назив фирме, име одговорног лица, седиште фирме, адресу и број 
телефона, 

- податке о организационој и кадровској опремљености (број 
запослених, структура запослених, занимање и стручна спрема), 

- податке о техничко-технолошкој опремљености, 
- доказ о регистрацији предузећа, односно предузетника за обављање 

делатности  превоза путника у градском и приградском саобраћају,  
- број жиро рачуна, 
-    oстале тражене прилоге у конкурсној докуменатцији 

 



    6.   Пријаве на конкурс се достављају Комисији у затвореном омоту са 
ознаком ''Понуда за обављање градског и приградског превоза путника – 
не отварати''.  
 

На полеђини омота навести назив и седиште предузећа, односно 
предузетника који конкурише. 

 
            
7.      Пријаве на конкурс се достављају Комисији у затвореном омоту са 

ознаком ''Понуда за обављање градског и приградског превоза путника – 
не отварати''.  
 

На полеђини омота навести назив и седиште предузећа, односно 
предузетника који конкурише. 
 

8.     Рок за достављање пријаве на конкурс је до 03.04.2015.године до 12 
часова.  

 
 

9.    Понуде се отварају 03.04.2015.године у 13 сати у просторијама Општинске 
управе Осечина а обавештење о резултатима конкурса доставити у року 
од 3 дана од дана отварања понуда. 
 

 

10.   Пријаве које су поднете противно условима конкурса, или после 
одређеног рока, не узимају се у обзир. 

            
11.     Одлуку о избору најповољнијег превозника доноси Општинско веће на   
          предлог Општинске управе  
 
12.     Председник општине у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору  
          закључиће уговор о поверавању обављања комуналне делатности  

превоза путника. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА                                                  

број  060-13/2015, дана 03.03.2015.год. 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                 Ненад Стевановић                                                                                                                                                                                                                               


