
На основу члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008) и члана 15 Одлуке о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша", 
број 32/2007, 40/2007 и 11/2009), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од ________ године, донела је  
 

 
О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА 
ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕРИОДИЧНОГ 
ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ 

НА ПОДРУЧЈИМА ГРАДСКИХ ОПШТИНА 
 

Члан 1 
 

Скупштина Града Ниша расписује и утврђује текст јавног конкурса за 
прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности периодичног 
одржавања улица, путева и других јавних површина у граду на подручјима градских 
општина, за период од две године. 
         Обављање комуналне делатности одржавања улица, путева и других јавних 
површина у граду вршиће се у складу са Законом о јавним путевима. 
 

Члан 2 
 

Учесници јавног конкурса за поверавање комуналне делатности из члана 1 ове 
Одлуке, дужни су да у понуди наведу подручја градских општина за која конкуришу. 

Учесници могу конкурисати за обављање ове комуналне делатности на подручју 
више градских општина. 

Једном учеснику конкурса може бити поверено обављање периодичног одржавања 
улица, путева и других јавних површина у граду на подручјима градских општина 
највише за подручја три градске општине. 
 

Члан 3 
 
Након спроведеног поступка по конкурсу, комисија за спровођење поступка ће 

Скупштини Града Ниша предложити најповољније учеснике по подручјима градских 
општина. 

Одлука Скупштине Града о поверавању обављања комуналне делатности 
периодичног одржавања улица, путева и других јавних површина у граду на подручјима 
градских општина је коначна и објављује се у "Службеном листу Града Ниша". 
 

Члан 4 
 
 После закључења уговора о поверавању обављања комуналне делатности 
периодичног одржавања улица, путева и других јавних површина у граду на подручјима 
градских општина, између Града и најповољнијих учесника, ЈП Дирекција за изградњу 
града Ниша закључује уговоре о извођењу радова на периодичном одржавању улица, 
путева и других јавних површина у граду на подручјима градских општина са 
привредним друштвима, односно предузетницима, којима је поверено обављање ове 
комуналне делатности и одређује орган надзора над извршењем радова. 
 Уговоре о извођењу радова на периодичном одржавању улица, путева и других 



јавних површина у граду на подручјима градских општина са привредним друштвима, 
односно предузетницима, којима је поверено обављање ове комуналне делатности, 
закључује ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
 

Члан 5 
 

 
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, као управљач путева, дужна је да преко 

привредних друштава, односно предузетника којима је поверено обављање ове 
комуналне делатности, обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту 
улица, путева и других јавних површина у граду на подручјима градских општина и да 
омогући безбедно и несметано одвијање саобраћаја на њима. 
 

Члан 6 
 

Конкурс за прикупљање понуда за поверавање обављања ове комуналне 
делатности спровешће Комисија образована Решењем Скупштине града Ниша.  
 

Члан 7 
 
Саставни део ове одлуке је текст јавног конкурса за прикупљање понуда за 

поверавање обављања комуналне делатности периодичног одржавања улица, путева и 
других јавних површина у граду на подручјима градских општина. 
 
 

Члан 8 
 
Одлуку објавити у "Службеном листу града Ниша". 

 
 
 Број: ___________________ 
 У Нишу, __________________ године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                                                      Председник 

 
 

                                                     Проф. др Миле Илић 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Скупштина града Ниша расписује 

 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА  

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, 
ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ,  НА ПОДРУЧЈИМА 

ГРАДСКИХ ОПШТИНА 
 

I 
 
Јавним конкурсом за прикупљање понуда повериће се најповољнијем учеснику 

обављање комуналне делатности периодичног одржавања путева, улица и других јавних 
површина у граду на подручјима градских општина, за период од две године. 

Учесници конкурса за периодично одржавање путева, улица и других јавних 
површина у граду на подручјима градских општина, дужни су да у понуди наведу 
подручја градских општина за која конкуришу. 

Учесници могу конкурисати за обављање ове комуналне делатности на подручју 
више градских општина. 

Једном учеснику конкурса може бити поверено обављање периодичног одржавања 
градских путева, улица и других јавних површина у граду на подручјима градских 
општина највише за три градске општине. 

 
II 

 
Град Ниш и учесници конкурса којима се повери обављање комуналне делатности  

периодичног одржавања, закључују уговор о поверавању обављања комуналне 
делатности периодичног одржавања градских путева, улица и других јавних површина 
у граду на подручјима градских општина, после чега ЈП Дирекција за изградњу града 
Ниша закључује уговоре о обављању периодичног одржавања. 
 

III 
 
Обављање периодичног одржавања  путева, улица и других јавних површина у 

граду на подручјима градских општина поверава се за период од две године. 
 

IV 
 
Учесници јавног конкурса дужни су да на основу тражених података у конкурсној 

документацији докажу своју техничку, организациону и кадровску оспособљеност за 
обављање комуналне делатности која се поверава. 

 
V 

 
Право учешћа на јавном конкурсу имају привредна друштва, односно  

предузетници,  који су регистровани за обављање делатности одржавања улица и путева 
и испуњавају услове прописане законом и другим прописима. 
 

 



VI 
Учесници  конкурса дужни су  да уз понуду доставе:   

-oснивачки акт са решењем Агенције за привредне регистре, да је овлашћен да обавља 
делатност која се поверава конкурсом; 
-доказ о издатом решењу (лиценци) надлежног министарства за обављање послова који 
се конкурсом поверавају; 
-доказ о техничкој опремљености основним средствима за обављање наведене 
делатности (оверени извод из пописних листа основних средстава); 
-доказ о финансијском стању учесника конкурса (биланс стања и  успеха за  претходну 
пословну годину или периодични обрачун за првих шест месеци текуће године); 
-доказ о стручним кадровима из области комуналне делатности која се поверава 
(преглед кадрова: ВСС, ВШС, ССС, са посебним освртом на инжењере и техничаре); 
-сва друга документа и доказе који су прописани и захтевани конкурсном 
документацијом. 
 

VII 
 
Учесници  јавног конкурса подносе пријаву са потребном документацијом и 

траженим доказима Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај -  
Комисији за спровођење јавног конкурса (преко писарнице градских управа, Улица 
Николе Пашића број 24, први спрат, канцеларија број 40), у року од 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у дневном листу "Политика"  и у "Службеном листу Града 
Ниша".  

Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком: ''пријава на конкурс за 
поверавање обављања комуналне делатности периодичног одржавања улица, путева и 
других јавних површина у граду -  НЕ ОТВАРАТИ''. 

Понуда се попуњава на оригиналним обрасцима из конкурсне документације, коју 
учесници конкурса могу преузети у року од 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса, у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, ул. Генерала 
Транијеа број 11-а, у Нишу, трећи спрат, канцеларија број 24. 
 

VIII 
 
Након истека рока за подношење пријава, учесници ће, ради присуства, у писаној 

форми бити обавештени о датуму, времену и месту отварања понуда. 
Непотпуне пријаве и пријаве приспеле после истека рока прописаног у тачки VII 

овог јавног конкурса, неће се разматрати. 
 

IX 
 

Пре доношења одлуке о избору најповољнијих учесника, Комисија за 
спровођење конкурса дужна је да обезбеди и стручну оцену поднетих понуда од стране 
специјализоване организације, са евентуалним налазима за ревидирање понуда. 
 

X 
 

После избора најповољнијих понуђача, Град Ниш ће са изабраним понуђачима 
закључити уговоре о поверавању обављања комуналне делатности периодичног 
одржавања улица, путева и других јавних површина у граду на подручјима градских 
општина. 



 
XI 

 
Одржавање градских улица, путева и других јавних површина у граду на 

подручјима градских општина обављаће се по ценама одређеним уговором, за сваки 
конкретан посао, који је предмет уговора о поверавању комуналне делатности и на 
основу ценовника радова на одржавању путева који се примењује у пословању јавног 
предузећа које управља државним путем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


