
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
("Службени лист Града Ниша" број 1/2013, 95/2016, 98/206, 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 одржаној 22.01.2018. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план
пословне стратегије и развоја ЈП "Градска стамбена агенција“ Ниш за период 2017-
2027.године.

II Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш за период 2017-
2027.године доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Игор Игић, Градска управа Града Ниша – Секретаријат за
планирање и изградњу и Владан Стојановић, директор ЈП "Градска стамбена
агенција" Ниш.

Број: 77-27/2018-03
У Нишу, 22.01.2018. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08 и
143/16) и члана 21. Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција''
Ниш (''Службени лист Града Ниша'', број 155/2016-пречишћен текст)

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној__________ 2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП
"Градска стамбена агенција" Ниш за период 2017- 2027. године број 01-350/2 од
06.03.2017. године, који је донео Надзорни одбор ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш
Одлуком бр. 01-354/2-2 од 06.03.2017. године.

II Решење доставити: ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш, Секретаријату за
планирање и изградњу и Секретаријату за финансије.

Број: __________________

У Нишу, ________________ 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На основу члана 21. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција"
Ниш, Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 01-354/2-2 од 06.03.2017. године, донео је
Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш за период
2017- 2027. године број 01-350/2 од 06.03.2017. годинe и доставио га оснивачу, ради давања
сагласности.

У наредном периоду ЈП ''Градска стамбена агенција'' Ниш планира изградњу
станова на две локације и то: објекте Л7-Л9 на локацији у улици Мајаковског у Нишу и
објекте Л1-Л4 на локацији у улици Петра Аранђеловића у Нишу, за које има потребну
документацију за почетак изградње.Завршетак изградње станова на локацији у улици
Мајаковског планира се до 2020.године, а почетак изградње станова на локацији Ледена стена
у улици Петра Аранђеловића, планира се за 2019.годину.

Дугорочним планом овог предузећа, у плану је да се обезбеде још најмање две нове
локације које ће се урбанистички разрадити и припремити за нови инвестициони период.

Финансијска средства на која ЈП ''Градска стамбена агенција'' Ниш може да рачуна из
буџета Града су по основу преноса по Анексу бр. I Уговора о преносу права трајног
коришћења станова уз накнаду, што на годишњем нивоу износи око 9.333.000 динара.

До краја планског периода, број запослених би требало да износи 10 радника.

Имајући у виду да је Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП "Градска
стамбена агенција" Ниш за период 2017-2027.године, сачињен у складу са важећим
законским прописима, Секретаријат за планирање и изградњу предлаже доношење решења
као у диспозитиву.

СЕКРЕТАР
Секретаријата за планирање и изградњу

Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.
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