На основу члана 4, 8 и 12 Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС", број 16/97 и 42/98), члана 37 Статута Града Ниша
("Службени лист града Ниша", број 88/2008) и члана 4, 9, 14 и 19 Одлуке о
комуналним делатностима ("Службени лист Града Ниша", број 32/2007, 40/2007
и 11/2009)
Скупштина Града Ниша, на седници од _______2009. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА
УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ
НА ПОДРУЧЈИМА ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Члан 1
ПОВЕРАВА СЕ обављање комуналне делатности периодичног
одржавања улица, путева и других јавних површина у граду на подручјима
градских општина, учесницима јавног конкурса за прикупљање понуда за
поверавање обављања ове комуналне делатности
расписаног Одлуком
Скупштине Града Ниша број 06-331/2009-12-02 од 30.04.2009. године,
објављеног 25.06.2009. године у дневном листу "Политика" и "Службеном
листу Града Ниша" број 51/2009 и то:
I

Акционарском друштву ''НИСКОГРАДЊА'' Ниш, на подручјима
ГО Медијана и ГО Пантелеј ;

II Акционарском друштву ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "НИШ" Ниш,
на подручјима ГО Палилула и ГО Нишка Бања;
III Акционарском друштву ГП "ПЛАНУМ" Београд-Земун, на
подручју ГО Црвени Крст.
Члан 2
Поверавање обављања комуналне делатности периодичног одржавања
из члана 1 ове одлуке врши се за период од 2 (године) године.

Члан 3
О поверавању обављања комуналне делатности из члана 1 ове одлуке,
закључиће се уговори између Града Ниша и Акционарског друштва
''Нискоградња'' Ниш, Акционарског друштва "Предузеће за путеве "Ниш" Ниш
и Акционарског друштва ГП "Планум" Београд-Земун, којима ће се регулисати
међусобна права и обавезе, као и остала питања од значаја за обављање
комуналне делатности која се поверава.
Члан 4
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број_____________
У Нишу,_________ 2009.године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

О б р а з л о ж е њ е
На седници одржаној дана 30. априла 2009.године, Скупштина Града Ниша
донела је Одлуку о расписивању јавног конкурса за прикупљање пријава за
поверавање обављања комуналне делатности периодичног одржавања улица,
путева и других јавних површина у граду на подручјима градских општина
број 06-331/2009-12-02.
Комисија за спровођење јавног конкурса, образована решењем Скупштине
града Ниша број 06-311/2009-13-02 од 30.04.2009. године, је утврдила текст
конкурсне документације, а јавни конкурс објављен је 25. јуна 2009. године у
дневном листу "Политика" и "Службеном листу града Ниша" бр.51/2009.
У поступку спровођења јавног конкурса, јавно отварање пријава, коме су
присуствовали овлашћени представници понуђача, извршено је дана 15. јула 2009.
године, о чему је сачињен записник којим је констатовано да пријаве свих учесника
садрже тражену документацију, осим пријаве предузећа "МД ГИТ" д.о.о. Ниш,
која у даљем поступку није ни разматрана, јер не испуњава опште услове
прописане јавним конкурсом.
Након завршеног поступка јавног отварања пријава, Комисија за спровођење
јавног конкурса је на седници одржаној дана 24.07.2009. године, у складу са чланом
12 Закона о комуналним делатностима и текстом јавног конкурса, донела одлуку да се
за посао прегледа и стручне оцене поднетих пријава од стране специјализоване
организације, са евентуалним налазима за ревидирање понуда, ангажује
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу.
Дана 05.08.2009. године, Грађевинско-архитектонски факултет из Ниша,
доставио је Извештај о прегледу и стручној оцени пријава у коме је закључио да су
сви учесници доставили потребну документацију према расписаном конкурсу,
односно да све достављене пријаве задовољавају критеријуме у погледу кадровске,
организационе и техничке опремљености, захтеване јавним конкурсом и конкурсном
документацијом, те да у том смислу могу бити предмет разматрања и бодовања од
стране Комисије за спровођење јавног конкурса.
Разматрање и бодовање приспелих пријава Комисија је вршила у следећем
саставу:
1. Драган Миловановић,
2. Биљана Јовановић,
3. Бранислав Јоцић,
4. Драган Радивојевић.
5. Зоран Ђорђевић
Бодовање достављених пријава вршено је на основу критеријума датих у
конкурсној документацији, и то:

1. Референц листа
40 бодова
2. Kадровска и технолошка опремљеност
60 бодова
___________________________________________________________
У к у п н о:
100 бодова
На објављени јавни конкурс благовремено је пристигло 6 пријава:
1. ''НИСКОГРАДЊА'' а.д. Ниш
2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "НИШ" а.д.
3. ГП "ПЛАНУМ" а.д. Београд-Земун
4. " РАТКО МИТРОВИЋ - НИСКОГРАДЊА" д.о.о. Нови Београд
5. "ПУТИНЖИЊЕРИНГ" а.д. Ниш - "ПРОДУКТ" д.о.о. Печењевце
6. " МД ГИТ" д.о.о. Ниш
Комисија је утврдила да све пријаве садрже доказе о испуњености услова за
учешће у поступку, захтеване у јавном позиву и конкурсној документацији, осим
пријаве "МД ГИТ" Ниш, која не садржи доказ о испуњености услова за обављање
делатности која се поверава (лиценца).
У складу са прописаним критеријумима и начином бодовања, Комисија је
учеснике вредновала на следећи начин:
1. ''НИСКОГРАДЊА'' а.д. Ниш

100,00 бодова

2. "ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "НИШ"
а.д. Ниш
3. ГП "ПЛАНУМ" а.д. Београд-Земун

100,00 бодова
100,00 бодова

4. "РАТКО МИТРОВИЋ - НИСКОГРАДЊА"
д.о.о. Нови Београд

92,00 бодa

5. "ПУТИНЖИЊЕРИНГ" а.д. Ниш
"ПРОДУКТ" д.о.о. Печењевце

86,00 бодова

Комисија за спровођење јавног конкурса предлаже Скупштини Града да
на следећи начин изврши поверавање:
- послове периодичног одржавања на територијама градских општина
Пантелеј и Медијана повери акционарском друштву "Нискоградња" Ниш
- послове периодичног одржавања на територијама градских општина
Нишка Бања и Палилула повери акционарском друштву "Предузеће за путеве

"Ниш" Ниш

- послове периодичног одржавања на територији градске општине Црвени
крст повери акционарском друштву ГП "Планум" Београд-Земун.
Комисија је предложила овакву одлуку узевши у обзир Извештај Грађевинскоархитектонског факултета, чињеницу да су сва три учесника испунила у потпуности
услове конкурсне документације (да су технички, кадровски и организационо
опремљени), приоритетне листе општина које су у пријавама наведене, могућност да
се реално обезбеди обављање радова на терену на начин и под условима наведеним у
конкурсној документацији, као и податке о обиму и врсти радова које су учесници већ
изводили на територији града.
У складу са јавним конкурсом и конкурсном документацијом, обављање
комуналне делатности периодичног одржавања поверава се за период од 2 (две)
године.
Имајући у виду све напред наведено, Комисија сматра да су испуњени сви
услови за доношење предложене Одлуке о поверавању.
У Нишу,
дана 07.09.2009. године,
НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
_______________________
Дејан Јовановић

