
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 25.05.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о допуни Одлуке о усклађивању пословања
Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним
предузећима.

II Предлог одлуке о допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавног
предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима,
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 Анђелија Стаменковић, секретар Секретаријата за
имовинско правне послове - Градске управе Града Ниша.

Број: 672-2/2018-03
У Нишу, 25.05.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Дарко Булатовић



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 15/2016) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", број
88/2008 и 143/16),

Скупштина Града Ниша на седници од ________________ 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКE

о усклађивању пословања Јавног предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш
са Законом о јавним предузећима

Члан 1.

У Одлуци о усклађивању пословања Јавног предузећа за стамбене услуге
„Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима („Службени лист Града НИша“
бр. 135/16 и 39/2017) у члану 2. став 1. после алинеје 3. додаје се алинеја 4. која
гласи:

'' – послови чије је обављање Скупштина Града поверила овом предузећу, а
који се односе на одржавање зграда, односно предузимање мера на одржавању
зграда на терет стамбене заједнице на територији Града Ниша, у случају када
скупштина стамбене заједнице, правно лице или предузетник коме је поверено
одржавање зграде, као и власници или корисници самосталних делова зграде не
организују одржавање у складу са Законом, односно не изведу радове на
одржавању, због чега могу да настану штетне последице по живот или здравље
људи, животну средину или имовину веће вредности.''

Члан 2.

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

Број: _____________/2018.

У Нишу, __________ 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Мр Раде Рајковић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ
Скупштина Града Ниша је донела Одлуку о усклађивању пословања Јавног

предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш са Законом о јавним предузећима
(„Службени лист Града Ниша“ бр. 135/16 i 39/2017).

Правни основ за доношење Одлуке о усклађивању пословања Јавног
предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш са Законом о јавним предузећима
су чланови 5., 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016), и члан 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“
88/08 и 143/16) којима су регулисана овлашћења јединица локалне самоуправе
као оснивача јавних предузећа.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Законом о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник
РС“ бр. 104/16) чланом 60.  прописана је обавеза скупштина стамбене заједнице,
правних лице или предузетника којима је поверено одржавање зграде, као и
власника или корисника самосталних делова зграде да зграду одржавају на начин
да од зграде, односно заједничких делова зграде не прети опасност настанка
штете. Такође је прописана обавеза власника и корисника самосталних делова
зграде да одржавају своје делове зграде на начин којин се обезбеђује њихова
функционалност и елиминише опасност од наступања штете или немогућности
коришћења других делова зграде.

Одржавање зграде се може уговором поверити правним лицима или
предузетницима који се баве пословима одржавања зграде. Поменутим Законом
је прописано да у ситуацијама када лица која имају обавезу организовања
одржавања зграда исто не организују, односно на изведу радове на одржавању,
због чега могу да настану штетне последице по живот или здравље људи, животну
средину или имовину веће вредности, надлежни орган  јединице локалне
самоуправе повериће посао одржавања зграде организацији којој је поверено
обављање послова од јавног интереса.

Полазећи од чињенице да је Јавно предузеће за стамбене услуге
''Нишстан'' Ниш  основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од
општег интереса, а посебно у области инвестиционог и текућег одржавања
стамбених зграда, станова и пословних простора, хитних интервенција и других
послова одржавања, поверавањем обављања послова који се односе на
одржавање зграда односно предузимање мера на одржавању зграда на терет
стамбене заједнице, у случају када одговорна лица не изведу радове на
одржавању, због чега могу да настану штетне последице по живот или здравље
људи, животну средину или имовину веће вредности, стварају се услови за
примену Закона о становању и одржавању стамбених зграда и обезбеђује
адекватно и континуирано одржавања зграда на територији Града Ниша.

Имајући у виду да је предлог Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању
пословања Јавног предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш са Законом о
јавним предузећима сачињен у складу са важећим законским прописима,



циљевима садржаним у оснивачком акту јавног предузећа и пратећом
нормативом, предлаже се доношење Одлуке.

СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ

За спровођење ове Одлуке није потребно ангажовање средстава буџета
Града Ниша.

У Нишу, дана___________2018. године.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКРЕТАР
Анђелија Стаменковић, дипл. правник



Члан Одлуке  о усклађивању пословања Јавног предузећа за стамбене
услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима који се допуњује

Члан 2.

Јавно предузеће за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш ( у даљем тексту :
предузеће) је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од
општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и
услуга, а посебно:

- одржавање стамбених зграда, станова и пословних просторија, које су
власници поверили предузећу и то: инвестиционо одржавање заједничких делова
зграде, текуће одржавање заједничких делова зграде, инвестиционо одржавање
стана и пословног простора, хитне интервенције и други послови одржавања;

- послови чије је обављање Скупштина Града поверила овом предузећу, а
које се односе на контролу откупне цене станова и на закуп станова у јавној
својини Града Ниша;

- послови чије је обављање Скупштина Града поверила овом предузећу, а
које се односе на рушење и демонтажу зграда и других објеката у поступку
уклањања бесправно саграђених објеката и делова објеката, по решењу
грађевинске инспекције.

Предузеће може обављати и послове инвестиционог и текућег одржавања
пословног простора Града, службених зграда и простора, пословног простора који
користе јавна предузећа и установе чији је оснивач Град, као и објеката на
сеоском подручју којима располаже Град, а не користе се као пословни простор,
када им Град те послове додели посебном одлуком.

Стамбена делатност је од општег интереса.
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