
           На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008),  члана  72.  Пословника  о  раду Градског  већа Града Ниша („Службени лист
Града  Ниша”  број  1/2013)  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 26.09.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  поверавању
обављања комуналне делатности одржавања улицa, путева и других јавних површина у
Граду.

II Предлог  одлуке  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  поверавању  обављања
комуналне  делатности  одржавања  улицa,  путева  и  других  јавних  површина  у  Граду
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  Миодраг  Брешковић,  начелник  Управе  за  комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 1377-1/2013-03
У Нишу, 26.09.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На  основу  члана  21  и  37 Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града
Ниша'', број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници од               2013. године, донела
је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДРЖАВАЊА

УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ

Члан 1.
У Одлуци о поверавању обављања комуналне делатности одржавања

улица, путева и других јавних површина у Граду (''Службени лист Града
Ниша'', број 64/2011) у члану 3 после става 1 додаје се став 2 који гласи:

''Изузетно ако се до истека периода из става 1 овог члана не обезбеди
обављање комуналне делатности одржавања улица, путева и других јавних
површина  у  граду,  вршиоци  комуналне  делатности  из  члана  1  и  2  ове
Одлуке,  настављају  да  обављају  ову  комуналну  делатност  до  окончања
поступка поверавања у складу са законом, а не дуже од годину дана.''

Члан 2.

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у складу са чланом 1
ове Одлуке закључи анексе  уговора о поверавању обављања комуналне
делатности одржавања улица, путева и других јавних површина у граду са
''НИСКОГРАДЊА'' а.д. Ниш и ''МД ГИТ'' д.о.о. Ниш.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу Града Ниша''.

Број: 
У Нишу,                     2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

                                                                                        Проф. др Миле  Илић



О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о поверавању обављања комуналне делатности одржавања
улица,  путева  и  других  јавних  површина  у  граду  од  5.  октобра  2011.
године, (''Службени лист Града Ниша'', број 64/2011), обављање комуналне
делатности редовног, ургентног и периодичног одржавања улица, путева и
других јавних површина у Граду поверено је за период од 2 (две) године
предузећима ''НИСКОГРАДЊА'' а.д. Ниш, на подручјима ГО Медијана, ГО
Црвени Крст и ГО Пантелеј  и ''МД ГИТ''  д.о.о.  Ниш на подручјима ГО
Нишка  Бања  и  ГО  Палилула.  Овом  Одлуком  поверено  је  и  обављање
зимског  одржавања  општинских  путева  на  територији  Града  Ниша
предузећу ''НИСКОГРАДЊА'' а.д. Ниш, за исти период. На основу Одлуке
о  поверавању,  са  поменутим  предузећима  закључени  су  уговори  о
поверавању  обављања  предметне  комуналне  делатности  који  важе  до
26.10.2013. године.

У складу  са  одредбама новог Закона о  комуналним делатностима,
које  прописују  да  се  на  поступак  поверавања  обављања  комуналне
делатности  примењују  одредбе  закона  којим  се  уређују  јавне  набавке,
предузете су активности на спровођењу поступка у складу са одредбама
новог  Закона  о  јавним  набавкама  који  је  почео  да  се  примењује  од
01.априла 2013. године. 

Доношење  Одлуке  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  поверавању
обављања комуналне делатности одржавања улица, путева и других јавних
површина у Граду за период до окончања поступка поверавања, неопходно
је  имајући  у  виду  да  је  процена  да  поступак  јавне  набавке  у  циљу
поверавања обављања ове комуналне делатности неће бити завршен до 5.
односно 26. октобра 2013. године. Такође, треба имати у виду и процедуру
за  закључење  вишегодишњих  уговора  која  захтева  измену  више
докумената  у  циљу  обезбеђења  финансијских  средстава  за  њихову
реализацију што је услов за покретање и спровођење поступка.  

У складу са Законом о комуналним делатностима, јединица локалне
самоуправе  је  дужна  да  обезбеди  несметано  обављање  комуналних
делатности  од  значаја  за  остваривање  животних  потреба  физичких  и
правних  лица,  те  се  стога  ради  обезбеђења  континуитета  њиховог
обављања, предлаже продужење периода поверавања обављања предметне
комуналне делатности досадашњим вршиоцима. 



Имајући  у  виду  да  Одлука о  поверавању  обављања  комуналне
делатности одржавања улица, путева и других јавних површина у граду,
важи до 5.  октобра 2013.  године,   предлажемо да  одлука о изменама и
допунама  ступи  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у
„Службеном листу Града Ниша“, а у складу са одредбама члана 196 Устава
Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2006 и
98/2006) којима је регулисано да  закони и други општи акти ступају на
снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу
раније  само  ако  за  то  постоје  нарочито  оправдани  разлози,  утврђени
приликом њиховог доношења.

Сходно  наведеном,  предлаже  се  доношење  Одлуке  као  у
диспозитиву.

        НАЧЕЛНИК

                                                                                              Миодраг Брешковић



O Д Л У К А
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОДРЖАВАЊА
УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ

(''Службени лист Града Ниша'', број 64/2011)

-преглед чланова Одлуке који  се мењају и допуњују

Члан 3.

Поверавање  обављања  комуналне  делатности  из  члана  1.  и  2.  ове
одлуке врши се за период од 2 (две) године.

 


