
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На  основу  Одлуке  о  доношењу  и  имплементацији  Регионалног  плана  управљања
отпадом за Нишки регион („Службени лист Града Ниша“, број 49/2013),  Одлуке о усвајању
Предлога концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“ и
Студије  оправданости  давања концесије  („Службени лист  Града  Ниша“,  број  109/2014)  и
члана 20. Уговора о међусобним правима и обавезама у имплементацији Регионалног плана
управљања отпадом Нишког региона, бр. 2669/2013-01 од 19.7.2013 године,

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 04.05.2015. године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

I Прихвата се иницијатива Јавног тела за покретање и реализацију поступка ЈПП у
смислу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број
88/2011) – Регионалне развојне агенције Југ д.о.о. Ниш,  за расписивање међународног јавног
позива за давање концесије за изградњу и управљање Регионалним центром за управљање
отпадом Келеш и пет трансфер станица. 

II Јавно  тело  Регионална  развојна  агенција  Југ  д.о.о.  Ниш расписује  међународни
јавни  позив  за  давање  концесије  за  изградњу  и  управљање  Регионалним  центром  за
управљање  отпадом  Келеш  и  пет  трансфер  станица  у  складу  са  Регионалним  планом
управљања  отпадом  за  Нишки  регион,  Уговором  о  међусобним  правима  и  обавезама  у
имплементацији  Регионалног  плана  управљања  отпадом  Нишког  региона,  Концесионим
актом и Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број
88/2011).

III  Јавно  тело  је  одговорно за  поступак  објављивања  јавног  позива  и  избора
концесионара.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о доношењу и имплементацији Регионалног плана управљања отпадом за
Нишки  регион  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број  49/2013)  и  Уговором  о  међусобним
правима  и  обавезама  у  имплементацији  Регионалног  плана  управљања  отпадом  Нишког
региона,  бр.  2669/2013-01  од  19.7.2013  године,  дефинисано  је  финансирање  Пројекта
изградње  Регионалног  центра  за  управљање  отпадом  Келеш  и  пет  трансфер  станица,
средствима  приватног  партнера  у  складу  са  Законом  о  јавно-приватном  партнерству  и
концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011).

Чланом  20.  Уговора  о  међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији
Регионалног  плана  управљања  отпадом  Нишког  региона,  бр.  2669/2013-01  од  19.7.2013
године,  потписаним  од стране  Града  Ниша и Општина  Дољевац,  Гаџин Хан,  Мерошина,
Сврљиг, Алексинац,  Ражањ  и  Сокобања  дефинисано  је  да  је  Јавно  тело  за  покретање  и
реализацију поступка ЈПП у смислу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2011), Регионална развојна агенција Југ доо из Ниша, а да је
Јавни партнер у име свих јединица локалне самоуправе Град Ниш. Овим Уговором је Јавно
тело овлашћено да припреми сву концесиону документацију, обезбеди позитивно мишљење



надлежног  републичког  органа,  припреми  конкурсну  документацију  у  складу  са
Концесионим актом, спроведе поступак избора концесионара и предложи Јавном партнеру
Јавни уговор  на  потписивање.  Град  Ниш је  као  Јавни партнер  овлашћен  од стране  свих
јединица локалних самоуправа учесника у пројекту, да потпише Јавни уговор 

Јавно  тело  је  у  складу  са  датим  овлашћењима  и  Законом  о  јавно-приватном
партнерству и концесијама, припремило Предлог Концесионог акта изградње Регионалног
центра  за  управљање  отпадом Келеш  и  Студију  оправданости  давања  концесије,  који  је
Скупштина  Града  Ниша  усвојила  26.12.2014  године  Одлуком  о  усвајању  Предлога
концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом ''Келеш''  и Студије
оправданости давања концесије („Службени лист Града Ниша“, број 109/2014).

Претходно је  јавно  тело  доставило  Комисији за  јавно-приватно  партнерство Владе
Републике  Србије  на  мишљење  Концесиони  акт  и  Студију.  Комисија  за  јавно-приватно
партнерство  Владе  Републике  Србије  се  позитивно  изјаснила  Мишљењем  бр  29/2014  од
10.12.2014 године.

Решењем Директора Јавног тела, формиран је стручни тим за припрему концесионе
документације као и конкурсне документације, који је уједно и комисија за оцену и избор
најповољније  понуде.  Објављивањем  међународног  јавног  позива,  покреће  се  поступак
давања концесије у складу са скупштинским одлукама Јавног партнера на начин дефинисан
Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама.

Пројекат „Регионални центар за управљање отпадом Келеш-ЈПП“ je значајан, јер ће се
његовом реализацијом решити деценијски еколошки проблем одлагања комуналног отпада и
допринети локалном економском развоју Региона, па је Градско веће Града Ниша одлучило
као у диспозитиву закључка.

Број: 604-20/2015-03
У Нишу,  04.05.2015. године                            

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић






