
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008)  и  члана  72. Пословника  о  раду  Градског  већа  Града  Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 09.04.2013. године, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

I  Градско  веће  Града  Ниша  прихвата  иницијативу  за  предузимање 
потребних активности и мера за измену аката Града, у циљу утвђивања статуса 
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш као индиректног корисника 
буџета Града Ниша.

II За  реализацију  овог  закључка  задужује  се  Управа  за  планирање  и 
изградњу да у сарадњи са Управом за финансије,  изворне приходе локалне 
самоуправе  и  јавне  набавке,  Управом за  имовину  и  инспекцијске  послове  и 
органима  Јавног  предузећа  „Градска  стамбена  агенција“  Ниш,  припреми 
одговарајући план активности за реализацију ове иницијативе.

III Надлежни органи Града дужни су да припреме одговарајуће нацрте 
аката  и  доставе  информацију  о  предузетима  активностима  Градском  већу 
Града Ниша, најкасније у року од 30 дана, од доношења овог закључка.

IV Закључак  доставити: Управи  за  планирање  и  изградњу,  Управи  за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за 
имовину и инспекцијске послове, Јавном предузећу „Градска стамбена агенција“ 
Ниш и архиви Градског већа.

О б р а з л о ж е њ е

Чланови Градског већа Предраг Савић, Ненад Гашевић, Срђан Васковић 
и  мр  Бранислав  Ранђеловић  поднели  су  Иницијативу  Градском  већу  Града 
Ниша за предузимање потребних активности и мера за измену прописа Града, у 
циљу утвђивања статуса Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш 
као индиректног корисника буџета Града Ниша, број 555/2013-03 од 08.04.2013. 
године.

У  Иницијативи  се  наводи  да  Град  Ниш,  као  оснивач  овог  јавног 
предузећа, има интереса да Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш 
послује као индиректни корисник буџета Града Ниша. На овај начин омогућило 
би се предузимање планираних пројектних активности и остварење одређених 
субвенција  и  инвестиционих  улагања  у  стамбеној  области  и  квалитетније 
остварење  локалне  стамбене  политике.  Истакнути  су  заједнички  дугорочни 
стратешки циљеви Града Ниша и Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ 
Ниш, у погледу обезбеђења градског грађевинског земљишта за нову стамбену 
непрофитну  изградњу  и  развоја  посебних  програма  за  решавање  проблема 
становања сиромашних и рањивих друштвених група.

Резултат  сагледавања  места  и  улоге  Јавног  предузеће  „Градска 
стамбена агенција“ Ниш као индиректног корисника буџета Града Ниша, биће 



квалитетније  услуге,  ефикасније  спровођење  стамбене  политике,  остварење 
нових програма социјалног становања, развој модела финансирања становања 
и  управљања  средствима  намењених  за  решавање  стамбених  потреба,  у 
складу са новим законским решењима, у интересу грађана Ниша.

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси овај закључак.

Број:  570-35/2013-03
У Нишу,  09.04.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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