
 
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 
88/2008, 148/16 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“,број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 15.01.2020. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о измени одлуке о давању сагласности и 
усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за 
реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавање дела система 
јавног осветљења на територији Града Ниша. 

II   Предлог одлуке о измени одлуке о давању сагласности и усвајању 
предлога пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за 
реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавање дела система 
јавног осветљења на територији Града Ниша, 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 Дејан Благојевић, Канцеларија за локални економски развој 
и пројекте.  
 
 
 
 
Број: 44-3/2020-03 
Датум: 15.01.2020. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 



На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС" бр. 129/07, 
83/2014 - др. Закон и 101/2016- др. закон и 47/2018 ), члана 9. Закона о комуналним 
делатностима  („Службени гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 26-28. 
Закона о јавно приватном партнерству и концесијама  ("Службени гласник РС", бр. 
88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист града Ниша" 
број 88/2008 и 143/2016),  

Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана                     године,  донела је 
 
 

О Д Л У К У  
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно-приватног 
партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, 
рационализације и одржавање дела система јавног осветљења на територији Града Ниша 
(„Службени листа Града Ниша број 107/2019“) члан 3. мења се и гласи: 

 

Члан 3. 

„Комисију за јавну набавку за одабир приватног партнера чиниће: 

- предстваник запослен у јавно комуналном предузећу које се бави одржавањем 
јавног осветљења, инжењер електронике или електротехнике; 

- секретар Скупштине Града Ниша; 
- два представника запослена у Градској управи Града Ниша и 
- представник запослен код јавног тела, службеник за јавне набавке. 

 
Решење о образовању Комисије за јавну набавку за одабир приватног партнера из 
става 1. овог члана доноси Градоначелник Града Ниша.“ 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша". 

 

Број:  
У Нишу,  

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                          мр Раде Рајковић      



 
                                                              
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

У Одлуци о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно-приватног 
партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, 
рационализације и одржавање дела система јавног осветљења на територији Града 
(„Службени листа Града Ниша број 108/2019“), мења се члан 3 који се односи на сатав 
Комисије за спровођење јавне набаке.   
 Због ефикасније и квалитетније припреме конкурсне документације, било је 
неопходно изменити састав Комисије за јавну набавку из члана 3. Одлуке о давању 
сагласности и усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавање дела 
система јавног осветљења на територији Града. 

 
 
 
 
 
 

Начелник Канцеларије  
                                                            за локални економски развој и пројекте 

 
                                                          Душан Радивојевић 
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