
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број 88/2008), члана 4. Одлуке о поверавању обављања комуналне 
делатности одржавања улица, путева и других јавних површина у Граду ("Службени 
лист Града Ниша", број  64/2011), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 
27/2011), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.07.2012. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I Даје се сагласност ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша да у складу са 
Уговорима о извођењу радова на периодичном одржавању број 366/2012-01 од 
13.02.2012. године и број 367/2012-01 од 13.02.2012. године са Анексима уговора 
број 366-1/2012-01 од 30.04.2012. године и број 367-1/2012-01 од 30.04.2012. година 
извођачу радова „Нискоградња“ а.д. Ниш и Уговорима о извођењу радова на 
периодичном одржавању број 364/2012-01 од 13.02.2012. године и број 365/2012-01 
од 13.02.2012. године са Анексима 364-1/2012-01 од 30.04.2012. године и 365-1/2012-
01 од 30.04.2012. године извођачу радова МД „ГИТ“ ДОО Ниш и Уговора о редовном 
и ургентном одржавању јавних путева број 03-643 од 31.01.2012. године и број 03-
659 од 31.01.2012. године са Анексима уговора број 03-643/2 од 07.05.2012. године и 
број 03-659/2 од 07.05.2012. године извођачу радова „Нискоградња“ а.д. Ниш и 
Уговора о редовном и ургентном одржавању јавних путева број 03-642 од 31.01.2012. 
године и број 03-658 од 31.01.2012. године са Анексом 03-658/2 од 07.05.2012. 
године извођачу радова МД „ГИТ“ ДОО Ниш, одобри издавање меница у износу од 
412.165.000,00 динара. 
 
 Град Ниш, „АИК БАНКА“ АД Ниш, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, МД 
„ГИТ“ ДОО Ниш и „Нискоградња“ а.д. Ниш посебним Протоколом регулишу начин 
измирења обавеза. 
 
 II О реализацији овог решења стараће се Управа за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 III Решење доставити: Градоначелнику, Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Скупштина Града Ниша је Одлуком о поверавању обављања комуналне 
делатности одржавања улица, путева и других јавних површина у Граду ("Службени 
лист Града Ниша", број  64/2011), обављање комуналне делатности редовног, 
ургентног и периодичног одржавања улица, путева и других јавних површина у Граду 
на подручјима градских општина поверила привредним друштвима „Нискоградња“ 
а.д. Ниш, на подручјима ГО Медијана, ГО Црвени Крст и ГО Пантелеј а „МД ГИТ“ 
д.о.о. Ниш, на подручјима ГО Нишка Бања и ГО Палилула. 



 
 Чланом 4. наведене Одлуке прописано је да ће се о поверавању обављања 
ове комуналне делатности закључити уговори којима ће се регулисати међусобна 
права и обавезе, као и остала питања од значаја за обављање комуналне 
делатности која се поверва. 
 
 Град Ниш, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, као управљач јавног пута, и 
извођачи радова  „Нискоградња“ а.д. Ниш и „МД ГИТ“ д.о.о. Ниш закључили су 
уговоре о извођењу радова на периодичном одржавању којима су регулисали 
међусобна права и обавеза у вези са обављањем ове комуналне делатности, као и 
начин плаћања накнаде и средства финансијског обезбеђења. 
 Уговорима о извођењу радова на одржавању регулисано је да се плаћање 
накнаде за обављање уговорених радова врши на текући рачун извођача радова код 
АИК БАНКЕ а.д. Ниш. 
 
 На основу наведеног Градско веће Града Ниша сагласно је да ЈП Дирекција за 
изградњу Града Ниша да у складу са уговорима наведеним у диспозитиву решења 
одобри издавање меница. 
 
 
Број: 548-13/2012-03 
У Нишу, 27.07.2012. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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Проф. др Зоран Перишић  


