
                   На основу члана 60 и 66 Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“ бр. 119/2012), 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  и 
101/2012)
                   Градско веће Града Ниша, на седници од 29.01.2013. године доноси

                                                  Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

                    I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за 
стамбене  услуге  „Нишстан“  Ниш  број  01-226/1-1  од  16.01.2013.  године  о 
одређивању цена одржавања стамбеног и пословног простора. 

                   II Решење и Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за стамбене 
услуге „Нишстан“ Ниш број 01-226/1-1 од 16.01.2013. године о одређивању цена 
одржавања стамбеног и пословног простора објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“.

Број:105-25/2013-03

У Нишу, 29.01.2013. године

                                      ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

          
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК

                                                                                  Проф. др Зоран Перишић



О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

            На основу члана 39 Статута Јавног  предузећа за  стамбене услуге  
„Нишстан“  Ниш Управни  одбора  предузећа  је  донео  Одлуку  број  01-226/1-1  од 
16.01.2013.  године  о  одређивању  цена  одржавања  стамбеног  и  пословног 
простора.

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 зграде са инсталацијама (прва група корисника) и 
висина  месечне  накнаде  за  текуће  одржавање  заједничких  и  посебних  делова 
зграде са инсталацијама и хидрофорским постројењима (друга група корисника) 
износи  6,47  дин./м2  обрачунато  на  корисну  површину  стана.  За  зграде  са 
инсталацијама и лифтовским постројењима ( трећа група корисника) и за зграде са 
инсталацијама хидрофорским и   лифтовским постројењима и  са  заједничким и 
сателитским ТВ  антенама(  четврта  група  корисника)    месечна  накнада  износи 
13,00 дин./м2. Висина месечне накнаде за одржавање пословног простора износи 
24,30 дин./м2. 

 За одржавање пословног простора Града, ЈП и установа којима је оснивач 
Град и  објеката којима располаже Град није  предвиђено  повећање цене и  она 
износи 10,50 дин./м2. Све цене су са обрачунатим порезом на додату вредност.

Од новембра месеца 2011. године када је донета до сада важећа Одлука о 
одређивању  цена  одржавања  стамбеног  и  пословног  простора  дошло  је  до 
повећања цена материјала, резерних делова и алата, код којих постоји слободно 
формирање цена на тржишту и њихово повећање је често веће од статистички 
забележене  инфлације,  која  је  у  октобру месецу 2012.  године  износила 12,7%. 
Учешће за ангажовану  радну снагу повећано је за 4% у 2012. години.

На основу наведеног, Управа за имовину и инспекцијске послове предлаже 
доношење решења као у диспозитиву,  јер предложена Одлука Управног одбора 
Предузећа није у  супротности са  Програмом пословања ЈП „Нишстан“  за 2012. 
годину,  на  који  је  Скупштина  Града  Ниша  дала  сагласност  Решењем  број 
06-39/2012-33-02 од 19.01.2012. године. 

                                                                                 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
                                                                              ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
                                                                                           НАЧЕЛНИК

                                                                            Љубиша Јанић, дипл. правник








