
На основу члана  158. Закона о јавним набавкама,а ускладу са  чланом 50.Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“ ,бр.88/2011,15/2016 и 104/2016) и 

члановима 2. и 12. Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и 

одржавање локалне путне инфраструктуре на територији Општине Велико Градиште (бр.  401-

162/2022-01-2 од 21.04.2022. године и Извршиоца  под бројем 1705/2022 од 21.04.2022. године), 

као и  чланом 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Великио 

Градиште “ бр. 2/2019),Скупштина општине Велико Градиште на 18. седници одржаној дана 

28.09.2022. године донела је  

РЕШЕЊЕ 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС БР.1 УГОВОРА О ЈПП БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА  

КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 Даје се сагласност на АНЕКС бр. 1 Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, 

изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији Општине Велико 

Градиште (бр.  401-162/2022-01-2 од 21.04.2022. године и Извршиоца  под бројем 1705/2022 од 

21.04.2022. године).  

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 158. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ ,бр.91/19) којим је дефинисана могућност измене уговора.   Чланом 50. 

Закона о Јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“ ,бр.88/2011,15/2016 и 

104/2016) је дефинисан начин и границе измене уговора о јавно-приватном партнерству . 

Члановима 2. и 12. Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и 

одржавање локалне путне инфраструктуре на територији Општине Велико Градиште (бр.  401-

162/2022-01-2 од 21.04.2022. године и Извршиоца  под бројем 1705/2022 од 21.04.2022. године) 

је прописана могућност измене уговора услед промене цена на тржишту. Скупштина општине 

Велико Градиште је кориговала цене у скаду са растом цена основих сировина и радова тако 

што је 20.07.2022. године донета Одлука о измени и допуни Одлуке о усвајању ценовника 

комуналне услуге –радови на редовном одржавању улица и општинских путева  на територији 

општине Велико Градиште за 2022 годину, бр. 401-258/2022-01-1 („Службени гласник општине 

Велико Градиште“ бр.22 од дана 21.07.2022.године).  

По правоснажности Одлуке о усвајању ценовника комуналне услуге –радови на редовном 

одржавању улица и општинских путева  на територији општине Велико Градиште за 2022 

годину, бр. 401-258/2022-01-1 („Службени гласник општине Велико Градиште бр.22 од дана 

21.07.2022.године) приступило се припреми нацрта анекса 1 Уговора о ЈПП без елемената 

концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на 

територији Општине Велико Градиште (бр.  401-162/2022-01-2 од 21.04.2022. године и 

Извршиоца  под бројем 1705/2022 од 21.04.2022. године) који је саставни део овог Решења.  

 

Број: 401-319/2022-01-1 
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