
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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) 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 05.04.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш о отуђењу 
станова изграђених у Ул.Мајаковског у Нишу бр.10А (Л7), 8Б (Л8) и 8А (Л9). 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш о отуђењу станова изграђених у 
Ул.Мајаковског у Нишу бр.10А (Л7), 8Б (Л8) и 8А (Л9), 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 Владан Стојановић, директор ЈП „Градска стамбена 
агенција“ Ниш.  
 
 
Број: 376-10/2021-03 
У Нишу,  05.04.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



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                           2021.године, 

доноси  
 
 

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
 
 

  Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Градска стамбена агенција“ Ниш о отуђењу станова изграђених у 
Ул.Мајаковског у Нишу бр.10А (Л7), 8Б (Л8) и 8А (Л9), број 01-209/1-2 од 
12.03.2021.године. 
 
 

 Решење доставити: Јавном предузећу “Градска стамбена агенција“ Ниш, 
Градској управи за грађевинарство и Градском већу Града Ниша. 

 
 
  
 

Број:  
У Нишу,            2021.године 

 
 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
 
 
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                Бобан Џунић 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 
Надзорни одбор ЈП ''Градска стамбена агенција“ Ниш на седници од 

12.03.2021.године, донео је Одлуку број 01-209/1-2 о отуђењу станова 
изграђених у Ул.Мајаковског у Нишу бр. 10А (Л7), 8Б (Л8) и 8А (Л9) и иста је 
достављена Градској управи за грађевинарство на даљи поступак, у циљу 
добијања сагласности Скупштине Града Ниша. 

Правни основ за давање сагласности на наведену Одлуку садржан је у 
члану 26.Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш 
("Службени лист Града Ниша, број 45/2017-пречишћен текст), којим је 
прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, 
надлежни орган, односно Скупштина Града даје сагласност на располагање 
(прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину 
предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности 
од општег интереса. 

У достављеном образложењу предузећа наведено је да од укупно 
изграђених 106 (стошест) станова у објектима Л7, Л8 и Л9 на локацији у 
Ул.Мајаковског, за издавање у закуп је опредељено 16 (шестнаест) станова 
укупне површине 805,03м2, а за продају 90 (деведесет) станова укупне површине 
5.096,34м2.На становима је успостављена хипотека од стране Банке Интеза ради 
обезбеђења кредита за финансирање изградње, који ће продајом станова 
сукцесивно бити враћан до његовог коначног измирења. 

У вези са предметном Одлуком, прибављена су акта Градске управе за 
финансије, Градске управе за имовину и одрживи развој и Правобранилаштва 
Града Ниша. 

Имајући у виду наведено, израђен је нацрт Решења о давању сагласности  
на Одлуку Надзорног одбора "ЈП Градска стамбена агенција Ниш"  о отуђењу 
станова изграђених у Ул.Мајаковског у Нишу бр. 10А (Л7), 8Б (Л8) и 8А (Л9).  

  
  
 
                                 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО 
 
 

 
 
                                                                                       в.д. НАЧЕЛНИКА 
            
                                                                  Марина Живуловић-Петровић, дипл.инж.грађ        
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