
 
   

 
 
 На основу члана 47. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 
15/2016 и 104/2016), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, 
 Скупштина општине Велико Градиште на својој 16. седници одржаној дана 29.03.2018. године, донела је, 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА 

ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Нацрт Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, 
рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима општине Велико Градиште. 

 
Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“. 

 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 
Основ за доношење овог решења садржан је у члану 47. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), који прописује да јавно тело, после доношења 
одлуке о избору приватног партнера, а пре закључења јавног уговора, има обавезу да органу из чл. 26. и 29. овог 
закона достави коначни нацрт јавног уговора укључујући прилоге који чине његов саставни део, ради давања 
сагласности. 

Орган из става 1. овог члана, дужан је да на основу оцене о усаглашености нацрта уговора са овим 
законом и са конкурсном документацијом, да сагласност на коначни нацрт уговора у року од 30 дана од дана 
његовог достављања. 

Јавни уговор може бити закључен по добијању сагласности из става 2. овог члана. 
Општинска управа, доставила је Нацрт Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга 

реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима општине Велико 
Градиште са прилозима. 

У спроведеном поступку утврђено је да је нарт уговора усаглашен са Законом о јавно-приватном 
партнерству и концесијама, као и са конкурсном документацијом. 

 
На основу наведеног Скупштина је донела решење као у диспозитиву. 
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