
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 29.09.2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на  Програм о
изменама и допунама Програма пословања ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш
за 2017. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на  Програм о изменама и
допунама Програма пословања ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш за 2017.
годину доставља се председнику Скупштине Града 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 Јавног предузећа "Градска
стамбена агенција"Ниш.

Број: 1213-3/2017-03
У Нишу, 29.09.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур



На основу члана 59.Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник
РС", број 15/2016), члана 37.Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша",
број 88/2008 и 143/2016) и члана 21.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 Програм о изменама и допунама Програма
пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2017.годину, број 01-1086/2-2
од 04.09.2017.године.

II

Решење доставити: Јавном предузећу „Градска стамбена агенција“ Ниш,
Градској управи града Ниша – Служби начелника Градске управе, Секретаријату
за планирање и изградњу, Секретаријату за финансије и Министарству привреде
Републике Србије

Број:

У Нишу, године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић



О б р а з л о ж е њ е
Предлога Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма

пословања
ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2017.годину

Надзорни одбор Јавног предузећа Градска стамбена агенција Ниш на седници
одржаној 04.09.2017.године донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2017.годину, број 01-1086/2-2 од
04.09.2017.године и исти је достављен Секретаријату за планирање и изградњу на даљи
поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Изменама и допунама Програма пословања за 2017.годину планирано је смањење
прихода са 243.800.000,00 динара на 175.000.000,00 динара у складу са Одлуком о
престанку статуса корисника ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш на непокретностима у
јавној својини града Ниша, којом је изузето петнаест станова што је довело до смањења
прихода за 68.800.000,00 динара.Станови су намењени за решавање стамбеног проблема
мештана села Мрамор и Крушце чије су куће угрожене клизиштем.

Планирани трошкови у 2017.години овим изменама утврђени су у укупном износу
од 47.791.542,00 динара, што је смањење од 22.451.487,00 динара у односу на укупан
износ планиран Програмом пословања за 2017.годину, с тим да је извршена и измена  у
структури планираних трошкова.
Програмом пословања  за 2017.годину планирано је 8 запослених, а у складу са Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у
систему јавног сектора града Ниша у ЈП Градска стамбена агенција Ниш запослено је 10
радника, тако да је овом изменом увећана маса за зараде запослених за 2017.годину
(бруто 2) за износ од 2.647.582,00 динара. Маса за зараде пословодства увећана је за
84.915,00 динара на годишњем нивоу, како се наводи у образложењу предузећа у складу
са уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан,
годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа.
Трошкови који се односе на накнаде Надзорног одбора увећани су због промене члана
Надзорног одбора који је незапослено лице за износ од 100.000,00 динара.Планирана су и
додатна средства за ангажовање два лица на привременим и повременим пословима у
износу од 675.000,00 динара.

Секретаријат за финансије је разматрајући Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш израдио и доставио Мишљење
број 11-1752/2017 од 14.09.2017.године.

Секретаријат за планирање и изградњу, је разматрајући достављени Програм,
утврдио да је исти сачињен у складу са процедуром утврђеном важећим прописима и
израдио нацрт решења.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Број: 758/2017-06
У Нишу, 14.09.2017.године СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА

Игор Игић, дипл.инж.грађ.
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