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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007; 83/2014-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) члана 9. став7. 

Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011; 104/2016 и 

95/2018) члана 12. а у вези са чланом 29. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама („Службени гласник РС” број: 88/11, 15/16 и 104/16),  и члана 60. став1. тачка 

46. Статутa града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19) Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној дана, _____.2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТАВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ 

за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије 

за замену, реконструкцију и одржавање дела система јавног осветљења на 

територији града Ужица  

 

1. 

Овом одлуком покреће се поступак јавно-приватног партнерства без елемената 

концесије за замену, реконструкцију и одржавање дела система јавног осветљења на 

територији града Ужица. 

2. 

 Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са одредбама Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама  и Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 91/19) 

3. 

Овлашћује се Градоначелница града Ужица да у складу са чланом 1. ове одлуке  

формира Стручни тим за сачињавање Предлога пројекта јавно-приватног партнерства без 

елемената концесије, израду конкурсне документације и предузимање свих осталих радњи 

које претходе поступку избора приватног партнера у складу са одредбама Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС” број: 88/11, 15/16 и 

104/16) и посебних прописа којима се ближе уређује област из које је предмет 

предложеног пројекта. 

4. 

Јавно тело може ради  квалитетније реализације овог пројекта ангажовати стручне 

консултанте, у складу са члaном 20. став 6. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама и одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

5. 

Јавно тело ће покренути одговарајући поступак јавне набавке у складу са Законом  

о јавним набавкама и интерним актима. 
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6. 

Ова Одлука представља основ за покретање поступка јавне набавке, као и основ за 

усклађивање интерних аката у правцу реализације предметног поступка јавно-приватног 

партнерства. 

7. 

О реализацији овe Одлуке стараће се Стручни тим за сачињавање Предлога 

пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије. 

 

8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Ужица“  

 

 

                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом 9. став 7. Закона о комуналним делатностима  прописано је на поступак 

поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета 

јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или 

делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују се одредбе 

закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије. 

Чланом 12. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству прописано је да  Јавна 

тела имају право да самостално покрену поступак реализације пројекта ЈПП из своје 

надлежности.  

Чланом 29. истог Закона прописано је да Јавно тело, пре сачињавања предлога за 

доношење концесионог акта, именује стручни тим. 

Јавно тело сматра да постоји оправдан интерес за покретање поступка јавно-

пиватног партнерства без елемената концесије за замену, реконструкцију и одржавање 

дела система јавног осветљења на територији града Ужица. 

Градско веће на седници одржаној дана 24. јуна 2022. године, разматрало је 

предлог Одлуке и предлаже Скупштини да предлог размотри и донесе Одлуку о 

покретању  поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за замену, 

реконструкцију и одржавање дела система јавног осветљења на територији града Ужица. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


