
  

На основу члана 66. став 1. у вези члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007 ... 47/2018), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, 
бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019), Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства 
без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и 
одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, бр. 
127/2018), Решења Градског већа о реализацији пројекта „Јавно-приватно партнерство без 
елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања 
јавног осветљења на територији Града Ниша“, број 476-24/2019-03 од 14. маја 2019. године и 
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 
1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),  

Градско веће Града Ниша, на седници од 27.09.2019. године, доноси 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
I  ПРИСТУПА СЕ реализацији Одлуке о покретању поступка јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, 
рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша”, бр. 127/2018). 

  
II Овлашћује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да у својству 

јавног тела, спроведе поступак реализације Одлуке из тачке I овог Закључка, у складу са 
Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 
15/2016 и 104/2016). 

 
III  Полазећи од значаја Пројекта: Јавно-приватно партнерство без елемената концесије за 

реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на 
територији Града Ниша, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, стављају се на 
располагање сви људски и материјални ресурси јавног сектора Града Ниша.  

 
IV Овај Закључак објавити у Службеном листу Града Ниша. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о покретању јавно-приватног партнерство без 
елемената концесије за реализацију Пројекта реконструкције, рационализације и одржавања 
јавног осветљења на територији Града Ниша.  

Чланом 5. наведене Одлуке прописано је да ће надлежно јавно тело, у смислу ове Одлуке 
донети Одлуку о покретању поступка јавне набавке за избор најповољнијег партнера, а у 
складу са поступком прописаним законом.  

Решењем Градског већа Града Ниша број 476-24/2019-03 од 14.05.2019. године, Град Ниш 
је прихватио реализацију пројекта јавно-приватно партнерство без елемената концесије за 
реализацију Пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на 
територији Града Ниша, у складу са Одлуком о покретању јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања 
јавног осветљења на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша број 127/2018“). 

Наведеним решењем је наложено Канцеларији за локални економски развој и пројекте (у 
даљем тексту: Канцеларија) да реализује активности предлога пројекта, које се односе на: 



 набавку и спровођење услуге израде Катастра јавног осветљења, процењене 
вредности 500.000,00 динара са ПДВ;  

 набавку и спровођење услуге израде Елабората модернизације јавног осветљења са 
фотометријским прорачуном, процењене вредности 500.000,00 динара са ПДВ;  

 набавку и спровођење услуге израде Студије техноекономске анализе са предлогом 
реконструкције јавног осветљења, процењене вредности 500.000,00 динара са ПДВ; 

 припрему конкурсне документације и реализовање преко позиција Канцеларије за 
локални економски развој и пројекте, набавку за услуге израде предлога Пројекта ЈПП 
и пружања саветодавних услуга, а све у складу са тачком 1.11.1 активности 1.4 
предлога пројекта „Јавно-приватно партнерство без елемената концесије за 
реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења 
на територији Града Ниша“. 

 
У досадашњем поступку реализације решења Градског већа, Канцеларија је спровела 

набавку и спровођење услуге израде Катастра јавног осветљења, набавку и спровођење 
услуге израде Елабората модернизације јавног осветљења са фотометријским прорачуном и 
набавку и спровођење услуге израде Студије техноекономске анализе са предлогом 
реконструкције јавног осветљења, у свему у складу са наведеним решењем и позитивним 
законским прописима.  

 
Преостале активности, Канцеларија ће у својству јавног тела спровести, у складу са 

Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама. 
 
У циљу ефикасног и стручног спровођења активности у склопу овог пројекта, Канцеларија 

ће именовати Пројектни тим који ће чинити: саветник за ЈПП са којим Канцеларија закључује 
уговор, Енергетски менаџер Града Ниша, један представник Градске управе Града Ниша из 
области финансија, један представник Градске управе Града Ниша из области имовинско - 
правних послова, као и један представник Канцеларије из области послова јавних набавки.  

 
У случају потребе, Канцеларија за локални економски развој и пројекте као Јавно тело 

може ангажовати све субјекте јавног сектора Града Ниша ради пружања стручне помоћи у 
складу са својим надлежностима. 

 
За реализацију овог Закључка нису потребна финансијска средства из буџета Града Ниша. 
 
На основу свега напред наведеног, поступајући по Закону јавно-приватном партнерству и 

концесијама овај Пројекат омогућиће уштеду енергије, повећање енергетске ефикасности 
система осветљења, смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, а у циљу 
унапређења квалитета животне средине и живота грађана Града Ниша, Градско веће Града 
Ниша је одлучило као у диспозитиву овог Закључка. 
 
Број: 917-1/2019-03  

У Нишу, 27.09.2019. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
 
        Дарко Булатовић 


