
 
 
 
 
 На основу члана 27 Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ( "Службени гласник РС" бр. 25/2000, 25/02, 
107/05 и 108/05), члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" 
број 88/08) и члана 17 став 4 Одлуке о оснивању јавног предузећа за стамбене 
услуге "Нишстан" Ниш ("Службени лист Града Ниша" број  89/2009) 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 24.11.2011. године, доноси 
 
 
 
                                                 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
                                                                                                       
 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора   ЈП за стамбене 
услуге "Нишстан" Ниш бр. 01-3263/1-6 од 30.06.2011. године о одређивању цена 
одржавања стамбеног и пословног простора.  

 
II Решење и Одлуку  Управног одбора   ЈП за стамбене услуге "Нишстан" 

Ниш бр. 01-3263/1-6 од 30.06.2011. године о одређивању цена одржавања 
стамбеног и пословног простора објавити у "Службеном листу Града Ниша".  

 
 
      

Број: 985-15/2011-03 
 
У Нишу, 24.11.2011. године. 
 
 
 
 
                                       ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
мр Милош Симоновић 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ                        
  
 На основу чл. 39 Статута ЈП за стамбене услуге "Нишстан"  Ниш, Управни 

одбор предузећа је  донео  Одлуку бр. 01-3263/1-6 од 30.06.2011. године о 
одређивању цена одржавања стамбеног и пословног простора  и доставио је 
оснивачу. 

 Овом Одлуком се предвиђа повећање цена одржавања стамбеног и 
пословног простора  за 10%, тако да висина месечне накнаде за текуће 
одржавање заједничких и посебних делова зграда са инсталацијама и 
хидрофором и хитним интервенцијама ( прва група корисника)  износи  5,78 
дин./м2 корисне површине стана, висина месечне накнаде за текуће одржавање 
заједничких и посебних делова зграда са инсталацијама, хидрофором и лифтом 
и хитним интервенцијама ( друга група корисника)  износи  11,62 дин./м2 
корисне површине стана, док висина накнаде за одржавање пословног 
простора  износи  21,74 дин./м2. 

  Од септембра месеца 2010. године, када је донета до сада важећа 
Одлука о одређивању цена одржавања стамбеног и пословног простора, 
повећање  цена материјала, резерних делова и алата, код којих постоји 
слободно формирање цена на тржишту, као и повећање цена енергената, 
превоза, трошкова одржавања возног парка и осталих трошкова је често у 
износу већем од статистички забележене инфлације,  док је цена  ангажовања 
радне снаге остала на истом нивоу.  

 Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке је у Мишљењу број 11-1106/2011 од 11.07.2011. године  навела да 
сматра да је Управа за имовину и инспекцијске послове, као надлежна управа у 
обавези да изврши процену оправданости повећања у односу на важеће цене. 

 Политика цена није прецизно дефинисана смерницама Владе Републике 
Србије и  не постоје инструкције за усклађивање цена производа и услуга у 
локалним и јавно комуналним предузећима. Ревидираним меморандумом о 
буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 
2011 и 2012. годину, дефинисано је  да су најважније мере у оквиру 
усклађивања цена производа и услуга предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, имајући у виду развојну категорију, постепено довођење 
регулисаних цена на економски ниво. 

 Како је предложена Одлука Управног одбора Предузећа у складу са 
Програмом пословања ЈП  за стамбене услуге "Нишстан"  Ниш за 2011. годину, 
на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-148/2011-6-02 од 
22.03.2011. године и није у супротности са Ревидираним меморандумом о 
буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 
2011 и 2012. годину, Управа за имовину и инспекцијске послове предлаже 
доношење решења као у диспозитиву.  

 
 
 
 

                                                                 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И  
                                                                        ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
                                                                                     НАЧЕЛНИК 
                                                                    Љубиша Јанић, дипл. правник 
 







 


