
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 21.12.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог Одлуке о изменама Одлуке о откупу станова.

II Предлог Одлуке о изменама Одлуке о откупу станова доставља се
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине града
Ниша, одређује се Анђелија Стаменковић, секретар Секретаријата за имовинско-
правне послове.

Број: 1652-10/2017-03
У Нишу, 21.12.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур



На основу члана 16. и 24. Закона о становању („Службени гласник
РС“ бр. 50/92,84/92 – исправка, 33/93, 53/93 – др. закон, 46/94, 47/94 –
исправка, 48/94 – др. закон, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01,
101/05 и 99/11), а у  вези члана 157. Закона о становању и одржавању
зграда (''Службени гласник РС'', број 104/16) и члана 37. Статута Града
Ниша (''Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/16) .

Скупштина Града Ниша на седници од ________ 2017. године,
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОТКУПУ СТАНОВА

Члан 1.

У Одлуци о откупу станова ( ''Службени лист Града Ниша'' бр.
76/2005) у члану 3, 4. и 6. речи ''управа надлежна за имовину града'' у
одређеном падежу, замењује се речима: ''Градска управа Града Ниша -
секретаријат надлежан за имовинско –правне послове'' у одговарајућем
падежу.

Члан 2.

У члану 3. и 4. речи:''Градско јавно правобранилаштво'' у
одређеном падежу, замењује се речима: ''Правобранилаштво Града Ниша''
у одговарајућем падежу.

Члан 3.

У члану 5. став 1. после речи градоначелник ставља се тачка , а
речи: ''или лице које он овласти'', се бришу.

У ставу 3. реч: ''суда'' замењује се речима: ''Јавног бележника''.

Члан 4.

Члан 7.  мења се и гласи :
''Средства од откупа станова, на којима Град има право

располагања, уплаћују се у буџет Града.
Евиденцију о средствима од откупа станова води Градска управа

Града Ниша-Секретаријат за финансије, који се стара о наплати уговорене
откупне цене стана''.



Члан 5.

Члан 8.  мења се и гласи :
''Евиденцију захтева и уговора о откупу станова води Градска

управа Града Ниша-секретаријат надлежан за имовинско-правне послове,
који примерак уговора о откупу стана или анекса уговора о откупу стана
доставља Секретаријату за финансије''.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Ниша".

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Мр Раде Рајковић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о откупу станова је
Закон о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', број 104/16) и члан 37.
Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/16).

Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о Градској управи Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша '', број 143/2016), којом је образована  Градска управа Града
Ниша и исту чине секретаријати, посебне организације и стручне службе. Узимајући у
обзир доношење поменуте Одлуке  потребно је извршити усаглашавање Одлуке  о откупу
станова ( ''Службени лист Града Ниша '' , број 76/205) са Одлуком  о Градској управи
Града Ниша, тако да се предлажу измене у погледу назива органа надлежних за обављање
послове откупа станова на којима Град Ниш има право располагања.

Државна  ревизорска институција је у свом Извештају о ревизији
консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности
пословања Града Ниша за 2014. годину, између осталог  дала препоруку  да је потребно
сачинити аналитичку евиденцију станова датих у откуп, евидентирати потраживања,
пратити откупне  рате и предузимати мере за наплату доспелих рата.

Поступајући по налогу Државне ревизорске институције непходно је устројити
аналитичку евиденцију станова датих у откуп и евиденцију потраживања, тако да је овом
Одлуком регулисано да евиденцију о средствима од откупа станова води Градска управа
града Ниша – Секретаријат за финансије, који се стара о наплати уговорене откупне цене
стана,  јер се средства од откупа станова уплаћују у буџет Града, а такође је и Одлуком  о
Градској управи Града Ниша регулисано да  Секретаријат за финансије обавља
финансијско –материјалне послове органа Града и секретаријата.

Закон  о становању („Службени гласник РС“ број 50/92, 76/92 – испр.,
33/93,53/93, 67/93, 46/94, 47/94-исп., 48/94, 44/95 и др. закон, 44/95, 16/97, 46/98, 26/2001,
101/2005 др. закон и 99/2011) чланом 29. регулише да средства од откупа станова
изграђених за потребе расељавања могу да  се користите само за обезбеђење станова за
расељавање. Закон о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', број 104/16)
не регулише начин коришћења средства од откупа станова изграђених за потребе
расељавања, тако да је било потребно извршити усаглашавање Одлуке о откупа станова
са Законом о стамбеним зградама и одржавању зграда.

Одлуком  о Градској управи Града Ниша регулисано је да Секретаријат за
имовинско –правне послове води евиденцију стамбеног простора у поступку откупа стана
и припрема акте у вези закључења уговора о откупу станова, што је и регулисано овом
Одлуком.

За реализацију Одлуке о изменама Одлуке о откупу станова није потребно
ангажовање додатних средства буџета Града Ниша.Очекивани  приходи за обавезе по
основу откупа станова на рате за 2017. годину износили би 304. 336,31 динара, а у наредне
две фискалне године износили би укупно 608.672,62 динара, за сваку буџетску годину по
304. 336,31 динара.

У прилогу достављамо чланове Одлуке о откупу станова (''Службени лист Града
Ниша", број 76/2005) који се мењају .

СЕКРЕТАР
Анђелија Стаменковић, дипл. правник



Чланови Одлуке  о oткупу станова ( ''Службени лист Града
Ниша'' 76/2005) који се мењају

Члан 3.

Захтев за откуп станова подноси се управи надлежној за имовину града .
Управа надлежна за имовину града утврђује да ли су испуњени услови за

откуп стана прописаним Закон .
Уколико су испуњени услови из предходног става овог члана, управа

надлежна за имовину града израђује предлог уговора о откупу стана, односно
предлог анекса већ закљученог уговора о откупу стана на рате и прибавља
мишљење Градског јавног правобранилаштва.

Уколико нису испуњени услови за откуп стана, управа надлежна за
имовину града ће о томе писаним путем обвестити подносиоца захтева у року
од 30 дана од дана подношења захтева.

Члан 4.

Предлог уговора и мишљење Гградскг јавног правобранилаштва
управа надлежна за имовину града доставља градоначелнику, који доноси
закључак о прихватању захтева за откуп стана.

Члан 5.

У име града, уговор о откупу стана закључује градоначелник или лице
које он овласти.

Уговор о откупу стана закључује се у писаној форми и садржи:
уговорне стране; време и место закључења уговора ; податке о стану који је
предмет уговора; цене ; изјаву власника да пристаје на укњижбу; изјаву
купца да прихвата хипотеку ; услове и рокове извршења уговора ; разлог за
раскид уговора .

Потписи уговорени старана оверавају се кодд суда .
На стану који се откупљује, до његове исплате у целости , ставља се

хипотека .



Члан 6.

Откупну  цена стана утврђује ЈП''Нишстан'' у складу са Законом и по
упуству о начину утврђивања откупне цене стана.

ЈП''Нишстан'' утврђује и ревалоризују откупне цене стана , као и
откупну цену стана у случају измене уговореног начина откупа.

Проверу законитог утврђивања откупне цене стана и револаризације
врши управа надлежна за имовину града .

Члан 7.

Средства од откупа станова , на којима је носилац права
располагања град , уплаћују се у буџет града и могу да се користе за намене
одређене Законом.

Средства од откупа станова изграђених за потребе расељавања могу
се користити само за обезбеђење станова за расељавање.

Члан 8.

Управа надлежна за имовину града води евиденцију уговора о
откупу станова и прати извршење уговорених обавеза.
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