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На основу члана 2. Одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавно приватног партнерства за 

поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине 

Велико Градиште ("Сл. гласник општине Велико Градиште", бр.27/2021 ) и члана 40. Статута општине 

Велико Градиште („Службени гласник општине Великио Градиште “ бр. 2/2019), 

Скупштина општине Велико Градиште на  15. седници одржаној дана 08.04.2022. године донело је  

 РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

 Даје се сагласност на Нацрт јавног уговора јавно-приватног партнерства без елемената концесије за 

финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико 

Градиште са јавним плаћањем које је доставило Општинско веће општине Велико Градиште. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у Одлуци о давању сагласности и усвајању 

пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне 

инфраструктуре на територији општине Велико Градиште ("Сл. гласник општине Велико Градиште", 

бр.27/2021 ) којом је прописано да ће се поступак доделе Јавног уговора о јавно-приватном 

партнерству за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на 

територији општине Велико Градиште спровести у складу са одредбама Закона о јавно-приватном 

партнерству и Закона о јавним набавкама и да ће се   предлог одлуке  о избору најповољније понуде 

у поступку доделе предметног Јавног уговора о јавно-приватном партнерству доставити Општинском 

Већу општине Велико Градиште на сагласност. 

По добијеној сагласности од стране Општинског већа, председник општине Велико Градиште,  као 

представник јавног тела, донео је одлуку  о избору приватног партнера за поверавање комуналне 

делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште са 

јавним плаћањем, без елемената концесије, а пре закључења Јавног уговора.  

Општинко веће Општине Велико Градиште је доставило нацрт Јавног уговора Скупштини општине 

Велико Градиште ради давања сагласности. 

На основу напред наведеног Скупштина општине Велико Градиште је по разматрању нацрта Јавног 

уговора донела решење о давању сагласности као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: Против овог решења не може се изјавити жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба 

се предаје суду непосредно или поштом. 

 

Број:352-21/2022-01-1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК СО 

Владимир Штрбац  с.р. 


