
                 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'',  број  88/2008)  , члана  72.  Пословника  о  раду  Градског  већа  Града
Ниша  (''Службени  лист  Града  Ниша'',  број  1/2013) и  члана  27  Одлуке  о
оснивању  Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш („Службени
лист Града Ниша“ број 51/2013 – пречишћен текст), 

Градско  веће  Града  Ниша,   на  седници  одржаној  дана  25.06.2014.
године, доноси
                                                                                          

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

I  Градско веће Града Ниша  је сагласно да  Јавно предузеће за стамбене
услуге "Нишстан" Ниш потпише заложну изјаву за  упис заложног права  -
хипотеке на стану у Нишу, у ул. Мокрањчевој бр.  81/4а, по предуговору о
купопродаји непокретности.

II Закључак  доставити:  Управи  за  имовину  и  инспекцијске  послове,
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и
Јавном предузећу за стамбене услуге "Нишстан" Ниш

     
Број: 849-24/2014-03

У Нишу, 25.06.2014. године.

                                       ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

 

                                                                            
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК

                                                                                  Проф. др Зоран Перишић



                                                       

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

  ЈП  „Нишстан“   је  захтевом  од  11.06.2014.године  затражило
сагласност Градског већа Града Ниша,  да  Јавно предузеће за стамбене услуге
"Нишстан" Ниш потпише заложну изјаву за упис заложног права -  хипотеке
на стану у Нишу, у ул. Мокрањчевој бр. 81/4а, по предуговору о купопродаји
непокретности.

         Надзорни одбор ЈП''Нишстан'' донео је Одлуку бр.01-3090/1-1 од
11.06.2014.године, којом се даје сагласност на залогу  као средство обезбеђења
плаћања  и   овлашћује  се  директор  предузећа  да  може потписати  заложну
изјаву којом се дозвољава упис заложног права –извршне вансудске хипотеке
на стану у Нишу, у ул. Мокрањчевој бр.81/4а, који је након поступка продаје
продат купцу Весне Милтојевић по цени од 63.000,00 дин./м2 што износи
3.087.000,00 динара.      

         У поступку  добијања кредита Весне Милтојевић код Pireuus банке
ради  исплате  купопродајне  цене,  потребно  је  да  ЈП ''Нишстан'' потпише
заложну  изјави  којом  дозвољава  упис  хипотеке  на  стану   у  Нишу, у  ул.
Мокрањчевој бр.81/4а. 

         У  Изводу  из  листа  непокретности  број:952-1/2014-47  од
09.01.2014.  године Републичког геодетског завода,  ЈП ''Нишстан''  је  уписан
као власник  стана  у Нишу, у ул. Мокрањчевој бр.81/4а.          
                  Чланом 60  Закона  о јавним предузећима („Службени гласник РС“
бр. 119/2012) и чланом 27 Одлуке о оснивању  Јавног предузећа за стамбене
услуге  „Нишстан“  Ниш („Службени  лист  Града  Ниша“  број  51/2013  ), је
регулисано да ради обезбеђења заштите општег интереса у јавном предузећу
Градско веће Града Ниша, као надлежни орган јединице локалне самоуправе,
даје сагласност на давање гаранција, авала, јемства, залоге и других средстава
обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса. 

   
                                                                     ЗАМЕНИК   НАЧЕЛНИКА   
                                                          Управе за имовину и испекцијске послове
    
                                                        Срђан Лакетић , дипл. инжињер  грађевине






