
 На основу члана 54 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/08), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  11.03. 2011. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 I По спроведеном Јавном позиву за достављање понуда за избор вршилаца 
техничког прегледа објеката за које употребну дозволу издаје Град Ниш, а на основу 
Записника Комисије за отварање понуда, Градско веће Града Ниша констатује да 
технички преглед објеката за које употребну дозволу издаје Град Ниш, могу вршити: 

1. Друштво за пројектовање и консалтинг „Нишпројект- пројектовање“ д.о.о. 
Ниш 

2. Дирекциjа за вештачење, водотехнику, гасификацију и инжињеринг    „Ниш“ 
д.о.о. Ниш 

3. Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша са п.о. Ниш. 
 
 II Закључак доставити: Управи за планирање и изградњу, Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и  учесницима Јавног 
позива преко Управе за планирање и изградњу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 155 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/2009 и 81/2009) прописано је да технички преглед објеката за које је 
грађевинску дозволу издала јединица локалне самоуправе, врши комисија коју образује 
орган надлежан за послове грађевинарства јединице локалне самоуправе или 
привредно друштво, односно друго правно лице коме се повери вршење тих послова и 
које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова.        
 Управа за планирање и изградњу расписала је Јавни позив за достављање 
понуда за избор вршилаца техничког прегледа објеката за које употребну дозволу 
издаје Град Ниш, који је објављен у листу „Народне новине“ дана 06.05.2010. године. У 
Јавном позиву наведено је да ће Градско веће Града Ниша закључком утврдити листу 
вршилаца техничког прегледа објеката за које употребну дозволу издаје Град Ниш. 
 Начелник Управе за планирање и изградњу донео је Решење којим је образована 
Комисија за отварање достављених понуда за избор вршилаца техничког прегледа 
објеката за које употребну дозволу издаје Град Ниш и израду записника о поступку 
отварања достављених понуда за избор вршилаца техничког прегледа објеката за које 
употребну дозволу издаје Град Ниш, број 362/2010-06 дана 27.05.2010.године. 
 Комисија за отварање понуда за избор вршилаца техничког прегледа објеката за 
које употребну дозволу даје Град Ниш, у Записнику број 387/2010-06 од 28.05.2010. 
године, констататовала је да је поднето дванаест пријава следећих понуђача: 

1. Предузеће за пројектовање „Fox-lisica“ д.о.о. Ниш  
2. Грађевинско архитектонски факултет - Институт за грађевинарство и 

архитектуру Ниш 
3. Привредно друштво за грађевинске делатности „Nišinženjering“ д.о.о     Ниш  
4. Друштво за вештачење и инвестициону градњу „Нишинвест“ д.о.о Ниш   
5. „Маргер“ д.о.о Ниш  



6. Привредно друштво за просторно планирање, пројектовање и инжињеринг 
„Urbanist“ д.о.о. Ниш, Нишка Бања  

7. „Инга“ д.о.о Ниш  
8. Привредно друштво за инжињеринг, пројектовање и консалтинг 

„Investprojekt-ing“ д.о.о. Ниш  
9. Друштво за пројектовање и консалтинг „Нишпројект - пројектовање“ д.о.о. 

Ниш 
10. Дирекциjа за вештачење, водотехнику, гасификацију и инжињеринг   „Ниш“ 

д.о.о. Ниш  
11. Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша са п.о. Ниш  
12. „Colex“ д.о.о.  

 
од којих су све пријаве благовремене, осим пријаве „Colex“ д.о.о. која је 
неблаговремена, те није узета у разматрање од стране Комисије. 
 
 Комисија је утврдила да су три понуђача испунила захтеве из јавног позива и 
доставила потпуну документацију и то: 

1. Друштво за пројектовање и консалтинг „Нишпројект - пројектовање“ д.о.о. 
Ниш, 

2. Дирекциjа за вештачење, водотехнику, гасификацију и инжињеринг „Ниш“ 
д.о.о. Ниш и 

3. Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша са п.о. Ниш. 
 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша одлучило је као у диспозитиву. 
 
 
Број 250-23/2011-03 
У Нишу, 11.03. 2011. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

Председник 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 


