
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',  број
88/2008), члана  72.  Пословника  о  раду Градског  већа  Града Ниша (“Службени  лист
Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме,  израде  и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од  20.12. 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Предлога концесионог акта изградње
Регионалног центра за управљање отпадом ''Келеш'' и Студије оправданости давања
концесије.

II Предлог одлуке о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног
центра  за  управљање  отпадом  ''Келеш''  и  Студије  оправданости  давања  концесије
доставља  се  председнику Скупштине  Града  Ниша  ради  увршћивања  у  дневни  ред
седнице Скупштине Града. 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Бојан Аврамовић, директор Регионалне развојне агенције ''ЈУГ'' д.о.о
Ниш и координатор Регионалне радне групе за управљање отпадом.

Број: 1945-10/2014-03
У Нишу, 20.12. 2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана  29  Закона  о  јавно-приватном партнерству и  концесијама  (''Сл.
гласник РС'',  бр.  88/2011)  и члана 37 Статута  Града Ниша  (''Сл. лист Града Ниша, бр.
88/2008),  а  у  вези  са Одлуком  о  доношењу  и  имплементацији  Регионалног  плана
управљања отпадом за Нишки регион (''Сл. лист Града Ниша, бр. 49/2013) и чланом 20
Уговора  о  међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији  Регионалног  плана
управљања отпадом Нишког региона број 2669/2013-01 од 19.07.2013. године,

Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана________2014. године, донела је 

О Д Л У К У
о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање

отпадом ''Келеш''  и Студије оправданости давања концесије 

Члан 1.
Усваја се Предлог концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање

отпадом ''Келеш''и Студија оправданости давања концесије.

Члан 2.

Саставни  део  Одлуке  је  и  Студија  оправданости  давања  концесије,  Предлог
концесионог акта и Мишљење Комисије за ЈПП Владе Републике Србије број 29/2014 од
10. децембра 2014. године.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу Града Ниша''.

Број:____________
У Нишу, _________ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША



Председник,

Проф. др Миле Илић

О б р а з л о ж е њ е

Правни  основ  за  доношење  наведене  одлуке  је члан  29.  Закона  о  јавно-приватном
партнерству и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011), који прописује да скупштина јединице
локалне самоуправе усваја Предлог концесионог акта, који припрема и доставља ради усвајања
надлежно јавно тело  на  основу економских,  финансијских,  социјалних  и  других  показатеља  и
процене утицаја концесионе делатности на животну средину.

Одлуком о доношењу и имплементацији Регионалног плана управљања отпадом за Нишки
регион Скупштине Града Ниша и Уговором о међусобним правима и обавезама у имплементацији
Регионалног плана управљања отпадом Нишког региона број 2669/2013-01 од 19.07.2013. године,
који  је  саставни  део  наведене  одлуке,  донет  је  Регионални  план  управљања  отпадом  и  дата
сагласност  за  имплементацију  истог, а  Регионална  развојна  агенција  Југ  д.о.о.  Ниш  оглашена
надлежним jавним телом за покретање поступка давања концесије. 

Наведеним актима дефинисана су права и обавезе свих учесника у пројекту у складу са тим
одредбама израђена је концесиона документација. 

У  складу  са  поступком  прописаним  важећом  регулативом,  Комисија  за  ЈПП  Владе
Републике Србије је,  на седници одржаној 09.12.2014. године, размотрила Предлог концесионог
акта  и  Студију  дала  мишљење  да  се  предметни  пројекат  може  реализовати  у  форми  јавно-
приватног партнерства са елементима концесије. 

Предлог концесионог акта садржи законом прописане елементе и то:  предмет концесије,
разлоге  за  давање  концесије,  евентуално  одузимање  поверених  послова  и  одузимање  права
коришћења имовине за обављање поверених послова, податке о утицају концесионе делатности на
животну средину, на  инфраструктуру  и друге  привредне области,  на  ефикасно  функционисање
техничко-технолошких  система,  минималне  техничке,  финансијске и искуствене  квалификације
које учесник у поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора
концесионара и преговарања, рок трајања концесије, укључујући образложење предложеног рока,
податке о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања,
давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, права и
обавезе концесионара према корисницима услуга  које су предмет концесије и питања везана за
подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, цене и
опште услове  за  коришћење добара и обављање делатности,  податке о накнадама које  плаћају
концедент и концесионар, као и друге елементе од значаја. 

Имајући у виду наведено, Регионална развојна агенција Југ д.о.о. Ниш, као надлежно jавно
тело за  покретање  поступка  давања концесије,  именовало је  стручни  тим за  израду конкурсне
документације  који  врши процену вредности  концесије,  израђује студију  оправданости  давања
концесије и предузимање свих осталих радњи које претходе поступку давања концесије у складу са
важећим прописима.

 На основу економских, финансијских, социјалних и других показатеља и процене утицаја
концесионе  делатности  на  животну средину,  Регионална  развојна  агенција  Југ  д.о.о.  Ниш,  као
надлежно jавно тело за покретање поступка давања концесије, припремила је предлог за доношење
концесионог акта који доставља и предлаже Скупштини Града Ниша да исти усвоји.



                                                   ЈАВНО ТЕЛО
                                                        ЗА ПОКРЕТАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСТУПКА ЈПП

                                                    РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ''ЈУГ'' Д.О.О. НИШ
Директор

_________________________
Бојан Аврамовић



Република Србија
Г Р А Д     Н И Ш

Служба за послове 
Скупштине Града

   Број: 13 - 194 /2014
  17.12. 2014. године

Н   И   Ш

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ 
И САОБРАЋАЈ

У вези са Вашим дописом број 4854/14-09, од 17.12. 2014. године и захтевом
за  давање  мишљења  на  Нацрт  одлуке  о  усвајању  Предлога  концесионог  акта
изградње  Регионалног  центра  за  управљање  отпадом  ''Келеш''   и  Студије
оправданости давања концесије, дајемо следеће:

М и ш љ е њ е

Нацрт одлуке о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног
центра за управљање отпадом ''Келеш'' и Студије оправданости давања концесије,
је формално – правно исправан.

Сʹ поштовањем,

Начелник
Иван Николић s.r.






