
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) и 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 18.05.2021. године, доноси 
 

 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА СПАЈАЊА УЗ ПРИПАЈАЊЕ  
 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН НИШ  
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА НИШ 

 
 

1. Овим Закључком, покреће се поступак статусне промене - спајање уз припајање 
Јавног предузећа за стамбене услуге НИШСТАН Ниш, са седиштем у Нишу, Бранка 
Крсмановића 1, МБ: 07379625, ПИБ: 100337368, Јавном предузећу ГРАДСКА 
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА, Ниш, са седиштем у Нишу, Генерала Милојка Лешјанина 8, 
МБ: 17263838, ПИБ: 102255946. 

 
2. Образује се радна група за спровођење статусне промене ближе описане у тачки 

1. овог Закључка ( у даљем тексту: Радна група ). 
Задаци Радне групе су:  
- да у сарадњи са надлежним управама и наведеним јавним предузећима прати 

спровођење Закључка;  
- да обједини и координира поступања, ставове и активности свих надлежних 

органа и субјеката статусне промене;  
- да за Градско веће припрема периодичне извештаје о спровођењу наведене 

статусне промене, као и завршни извештај;  
 - да обавља и друге послове у вези реализације овог Закључка. 
 

3. У Радну групу именују се:  
1) за председника  
- Мирослав Ђокић, градски већник за сарадњу са градским општинама, 

инспекцијским службама, јавним и јавно-комуналним предузећима;  
2) за заменика председника (са правом одлучивања)  
- Владислава Ивковић, помоћник градоначелника за област комуналних 

делатности 
3) за чланове:  
(1) Градска управа за органе града и грађанска стања - Кабинет градоначелника 
- Љубиша Јанић, помоћник градоначелника за сарадњу са градским  
  општинама, месним заједницама и јединицама локалне самоуправе, члан;  
(2) Градска управа за финансије  
- Зоран Албијанић, вд заменика начелника, члан,  
- Марија Вељковић, саветник, заменик члана;  
(3) Градска управа за грађевинарство  
- Првослав Петровић, вд заменика начелника, члан,  
- Ирина Дозет, самостални саветник, заменик члана;  



(4) Градска управа за имовину и одрживи развој  
- Ненад Николић, вд заменика начелника, члан,  
- Ивана Петровић, самостални саветник, заменик члана;  
(5) ЈП НИШСТАН Ниш 
- Мирољуб Ћупић, директор, члан,  
- Горан Божић, руководилац сектора фнансијско-књиговодствених послова, 
заменик члана;  
(6) ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА Ниш  
- Владан Стојановић, директор , члан,  
- Иванка Стојадиновић, дипл. правник, заменик члана;  
 

 У раду Радне групе, са правом одлучивања, истовремено, може да учествује члан 
или његов заменик. 

 
4. Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обављаће 

Градска управа за финансије.  
 
5. Чланови Радне групе немају право накнаде за рад.  
 
6. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Града Ниша". 
 

 Број: 575-4/2021-03 
 У Нишу, дана 18.05.2021. године 
 
 
             ПРЕДСЕДНИЦА  
                      Драгана Сотировски 
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