
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, 98/2016, 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 од  24.12.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку ЈП „Градска 
стамбена агенција“ Ниш о прихватању понуде Банке Интеза за пружање услуге 
кредита ради финансирања изградње стамбених објеката у Ул. Мајаковског Л7 до 
Л9 у Нишу.   
 
 II   Предлог решења о давању сагласности на Одлуку ЈП „Градска стамбена 
агенција“ Ниш о прихватању понуде Банке Интеза за пружање услуге кредита ради 
финансирања изградње стамбених објеката у Ул. Мајаковског Л7 до Л9 у Нишу 
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 Владан Стојановић, директор ЈП „Градска стамбена 
агенција“ Ниш и Игор Игић, секретар Секретаријата за планирање и изградњу 
Градске управе града Ниша. 

 
 

 
Број:  1347-13/2019-03 
У Нишу, 24.12.2019. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                   ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                   Дарко Булатовић 
 
 



На основу члана 37.Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 26.Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број  
45/2017-пречишћен текст)  
 

     Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                        године, 
донела је 

 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
 
I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о прихватању понуде Банкe Интеза за 
пружање услуге кредита ради финансирања изградње стамбених објеката у Ул. 
Мајаковског Л7 до Л9 у Нишу, број 01-978/2, коју је донео Надзорни одбор ЈП 
„Градска стамбена агенција“ Ниш, на седници одржаној 05.12.2019.године. 
 

 
                                                   II 
 

  Решење доставити: Јавном предузећу „Градска стамбена агенција“ Ниш,  
Градској управи Града Ниша– Служби начелника Градске управе, Секретаријату 
за планирање и изградњу и Секретаријату за финансије. 

 
 
 

Број:  
 
У Нишу,                  године 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                    Мр Раде Рајковић  
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 

Надзорни одбор ЈП ''Градска стамбена агенција“ Ниш је на седници од 
05.12.2019.године, донео Одлуку о прихватању понуде Банка Интеза за пружање 
услуге кредита ради финансирања изградње стамбених објеката у 
Ул.Мајаковског Л7 до Л9 у Нишу и иста је достављена Секретаријату за 
планирање и изградњу на даљи поступак, у циљу добијања сагласности 
Скупштине Града Ниша. 

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш гради стамбене објекте  
у складу са Пројектом „Изградња станова за становање уз подршку у Л7, Л8 и Л9 
на локацији у Ул.Мајаковског у Нишу“, на који је сагласност дало Градско веће 
Града Ниша и којим је предвиђено финансирање ове инвестиције и путем 
кредита неке од пословних банака у износу од 60% потребних средстава.    

`У достављеном образложењу предузећа наведено је да се након упућених 
захтева за достављање понуда за пружање услуга кредита, предузеће определило 
за најповољнију понуду, односно за понуду Банке Интеза.  

Секретаријат за финансије је на захтев за давање мишљења на наведену 
Одлуку, доставио Одговор број 11-2631/2019 од 12.12.2019.године а 
Правобранилаштво Града Ниша Обавештење број М-338/1 од 12.12.2019.године. 
 На основу свега наведеног, Секретаријат за планирање и изградњу је 
израдио нацрт предметног Решења.   
 

 
 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

 
 

 
 
                                                                              СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 
                      Игор Игић, дипл.инж.грађ. 
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