
              На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019 ), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 
117/2020), 

Градско веће Града Ниша,  на седници одржаној дана 11.05.2021. године, доноси   
 
                                                                                      
                                                          З А К Љ У Ч А К 
 

I Налаже се Градској управи за финансије да обезбеди средства и изврши плаћање 
дугова за утрошену електричну енергију за стамбене просторе којима Град Ниш 
располаже, а који гласе на физичка лица која су користила те станове, у циљу збрињавања 
у тим становима лица која су остала без стамбеног простора  у  Нишу, у ул. Београдској 
број 12 након пожара дана 08.04.2021. године. 
 

II Налаже се Градској управи за имовину и одрживи развој да припреми и достави 
сву располаживу документацију Градској управи за финансије и предузме све радње из 
своје надлежности у циљу регулисања плаћања дугова за утрошену електричну енергију за 
стамбене просторе из тачке I овог закључка. 
 

III Налаже се органима Града (Градске управе, Правобранилаштво Града Ниша) да 
предузму све неопходне радње из њихове надлежности, како би физичка лица која су 
користила станове из тачке I овог закључка, надокнадила дугове за утрошену електричну 
енергију. 

 
IV Закључак доставити: Градској управи за финансије, Градској управи за имовину 

и одрживи развој и Правобранилаштву Града Ниша. 
 
V Закључак објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
VI Закључак ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
 
      
Број: 533-1/2021-03 
У Нишу, 11.05.2021. године. 
 
                                              ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДНИЦА 
 
                                                                                 Драгана Сотировски     
 
 
 
 



 
                                                 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 
          Дана 08.04.2021. године у Нишу, ул. Београдска, избио је пожар који је захватио 
стамбене јединице у објекту који се налази на катастрској парцели број 1921 КО Ниш „ 
Црвени крст“  објекат  означен као број 1, уписан у листу непокретности број 1676 , у коме 
је имаоц права на објекту уписано  ГП „ Грађевинар“ АД Ниш- у стечају“ и у коме  је 
живело 10 (десет) породица. 
          Обзиром да су стамбени објекти на назначеној адреси изгорели у пожару и да су 
породице које су исте користили остале незбринуте, Град је преузео иницијативу да се за 
лица која су остала без стамбеног простора  размотри могућност начина привременог 
решавања стамбеног питања. 
          Град располаже стамбеним простором који је коришћен од стране лица која су  
преминула и која за период коришћења истих нису измиривали дуговања по основу 
утрошене електричне енергије. 
          У циљу збривања породица које су остале без стамбеног простора, како би им се 
омогућило коришћење стамбеног простора којим располаже Град Ниш, потребно је 
стамбене јединице привести намени и омогућити адекватне услове за живот.  
          У вези с тим потребно је измирити дуговања за утрошену електричну енергију како 
би се станови користили од стране породица које су остале без стамбеног простора и 
предлаже се доношење закључка као у диспозитиву. 
 
      
         
 
 
                                                                    ГРАДСКА  УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И 
                                                                              ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  
                                                                                   В.Д. НАЧЕЛНИЦЕ 
 
                                                                          Ружица Ђорђевић, дипл. правник 
 
 
 
 
 


	1-1 Zakljucak - placanje elektricne energije

