
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 14.12.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о усвајању
Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини испод
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде на територији Града Ниша на
локацији ''Лозни калем'' јавним надметањем.

II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о усвајању Елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини испод тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде на територији Града Ниша на локацији ''Лозни
калем'' јавним надметањем, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Љубиша Јанић, начелник Градске управе Града Ниша и др Милан
Ранђeловић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте.

Број: 1570-7/2017-03
У Нишу, 14.12.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур



На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број
88/2008 и 143/2016) и у складу са Закључком Владе 05 Број: 464-11297/2017 од 20.11.2017.
године,

Скупштина Града Ниша, на седници дана _______________2017.године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ИСПОД ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ, ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ
БЕЗ НАКНАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША НА ЛОКАЦИЈИ „ЛОЗНИ

КАЛЕМ“ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Члан 1.
У Одлуци о усвајању елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у

јавној својини испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде на територији
Града Ниша на локацији „Лозни Калем“ јавним надметањем („Службени лист Града
Ниша“, бр.57/2017), назив одлуке мења се и гласи:

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ИСПОД ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ,

ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША НА ЛОКАЦИЈИ „ЛОЗНИ КАЛЕМ“

ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ

Члан 2.
У члану 1. у ставу првом и члану 2. у ставу првом, речи: „јавним надметањем“,

замењују се речима „прикупљањем понуда јавним огласом“.

Члан 3.
Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини испод

тржишне цене, односно закупнине или без накнаде на територији Града Ниша на локацији
„Лозни Калем“ јавним надметањем, који је саставни део Одлуке из члана 1., на страни 2. у
ставу првом допуњује се тако што се иза речи „јавним надметањем“ додају речи „или
прикупљањем понуда јавним огласом“ и на страни 222. допуњује се тако што се  иза речи
„морати да доставе одговарајуће банкарске гаранције“ додају речи „односно депозит“.

Члан 4.
Овлашћује се Служба за послове скупштине града да сачини и објави пречишћени

текст Одлуке и Елабората.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу

Града Ниша“.

Број:
У Нишу, _________2017.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

мр Раде Рајковић



О б р а з л о ж е њ е

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана 09.06.2017.године
донела Одлуку о усвајању елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде на територији
Града Ниша на локацији „Лозни Калем“ јавним надметањем број 06-417/2017-4-02.

Ради усклађивања наведене Одлуке са закључком Владе 05 Број: 464-
11297/2017 од 20.11.2017. године, којим се даје претходна сагласност Граду Нишу за
отуђење земљишта у јавној својини, по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде, за
отуђење грађевинског земљишта на кп.бр. 8804, 2568/1 и 2561/1 КО Нишка Бања на
локацији „Лозни калем“, укупне површине 5ha 42а 35м2, лист непокретности број 3115 КО
Нишка Бања, уписаног као јавна својина Града Ниша, по цени мањој од тржишне цене,
прикупљањем понуда јавним огласом, појавила се потреба за прецизирањем и
усаглашавањем текста Одлуке и Елабората кроз измену назива и текста Одлуке тј. измену
речи у називу и тексту одлуке, тако што се речи „јавним надметањем“ замењују речима
„прикупљањем понуда јавним огласом“.

Како је Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде на територији Града
Ниша на локацији „Лозни Калем“ прикупљањем понуда јавним огласом саставни део
Одлуке о усвајању елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде на територији Града
Ниша на локацији „Лозни Калем“ прикупљањем понуда јавним огласом, потребно је да се
и у елаборату усагласе термини, те да се на страни 2. у ставу првом допуни текст тако што
се иза речи „јавним надметањем“ додају речи „или прикупљањем понуда јавним огласом“
и на страни 222. допуњује се тако што се иза речи „морати да доставе одговарајуће
банкарске гаранције“ додају речи „односно депозит“.

Oбзиром да је доношење ове Одлуке последица прецизирања и усклађивања
основне Одлуке о усвајању елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде на територији
Града Ниша на локацији „Лозни Калем“ јавним надметањем, са закључком Владе 05 Број:
464-11297/2017 од 20.11.2017. године, као и да је претходна Одлука већ ступила на правну
снагу дана 17.06.2017. године, а све из разлога ефикасности и економичности поступка
прикупљања понуда јавним огласом, постоји потреба да ова Одлука ступи на снагу
наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''.

Начелник

др Милан Ранђеловић
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Иницијатива за израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини, на територији Града Ниша, испод тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде јавним надметањем, или прикупљањем понуда јавним
огласом површине 54.235 м2  на локацији ''Лозни калем'' у Нишу, на територији ГО
Нишка Бања је покренута на основу Писма о намерама о реализацији пројекта Аква
парка на Лозном калему, ГО Нишка Бања бр. 03/17-01 од 14.03. 2017. од  привредног
друштва ''AQUATERRA SOLUTIONS DOO Београд'', које заступа Сахрет
Хадјарпашић, Заступник.

Писмо о намерама изградње Аква парка на локацији ''Лозни калем'', на територији
ГО Нишка Бања бр. 03/17-01 од 14.03.2017. године, је документ у коме је
заинтересовани субјект, ПД ''AQUATERRA SOLUTIONS DOO Београд'' изразило
намеру да изгради аква парк на наведној локацији, који би имао отворени и затворени
део са пратећим садржајима. Како се наводи у писму о намерама, обе фазе би биле
реализоване у року од три године од дана стицања услова за почетак реализације ове
инвестиције – потписивања и овере Уговора о отуђењу земљишта. Укупна
инвестициона вредност изградње обе фазе аква парка би била мања од 9.000.000,00
(девет милиона еура).

Такође, заинтересовани субјект је изразио спреманост да се обавеже да ће
отворити најмање 40 радних места на неодређено време, у периоду од три године од
дана стварања предуслова за почетак реализације ове инвестиције, те да тај број
запослених одржи у периоду од пет година од дана постизања пуне запослености и
реализације инвестиције, а током летње сезоне предвиђени број запослених на
одређено време биће минимално 80 запослених, што ће током летње сезоне чинити
укупно 120 радника запослених на неодређено и одређено време.

Заинтересовани субјект је спреман да да гаранцију у висини тржишне вредности
земљишта на период реализације пројекта, а заинтересован је такође да стекне право
својине на парцелама које су у валсништву Града Ниша, а које су намењене за изградњу
аква парка на локацији ''Лозни калем'', ГО Нишка Бања.

На основу наведених чињеница и применом наведених прописа, Градско Веће
Града Ниша је одлучило да је у најбољем интересу Града обезбедити транспарентност
поступка отуђења грађевинског земљишта на локацији ''Лозни калем'', као и лојалну
конкуренцију Заинтересованом субјекту. У том циљу је одлучено да се спроведе
поступак отуђења прикупљањем понуда јавним огласом или јавним надметањем, на
начин и под условима предвиђеним Уредбом, имајући притом у виду понуду и намере
Заинтересованог субјекта, изражене у горе наведеном Писму о намерама.

У складу са чл. 11 ст. 1 тачка 4 Уредбе потребно је одредити сврху пројекта и
субјеката којим огу да учествују у поступку јавног надметања, па је приликом
расписивања јавног огласа потребно имати у виду понуду Заинтересованог субјекта
садржана у у Писму о намерама, односно идејном пројекту који је његов саставни део и
то: укупна бруто развијена грађевинска површина надземно = 8.696м2, укупна бруто
изграђена површина = 9.341 м2, укупна нето површина = 7.472м2, површина приземља
= 6.650м2, површина земљишта под објектом (заузетост) = 8.313м2, (15,32%), 7 базена
са тобоганима у отвореном и затвореном делу, садржај за децу и ’’SPA Wellnes’’
комплекс. Услови из јавног огласа не могу бити неповољнији за Град од оних
понуђених у Писму о намерама и идејном пројекту Заинтересованог понуђача.

Чл. 99 Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' бр. 72/09, 81/09,
132/2014 и 145/2014)
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пословном капацитету понуђача, укључујући и искуство у изградњи и управљању
објектима овог типа у региону.

Имајући у виду напред наведено, поред обавезе изабраног најповољнијег понуђача, са
којим ће бити закључен Уговор о отуђењу земљишта, о достави одговарајућих
банкарских гаранција у висини процењене тржишне вредности земљишта, као
гаранције за испуњење Уговорних обавеза, заинтересовани понуђачи ће, за озбиљност
понуде и учешће на јавном надметању односно у фази прикупљања понуда, морати да
доставе одговарајуће банкарске гаранције, односно депозит чији ће износ бити
дефинисан текстом Јавног огласа.

АНЕКС 17
Попис и површина катастарких парцела за које се предлаже отуђење

Број парцеле
КО Нишка Бања

Катастарска класа Површина

2561/1 Њива 2.класе 24 47
2568/1 Њива 2.класе 56 34
8804 Њива 2.класе 4 93 58

УКУПНО: 5 42 35



„Службени лист Града Ниша“, број 57/2017

На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и
143/2016),

Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана 9.јуна 2017.године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ИСПОД ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ,
ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША НА

ЛОКАЦИЈИ ''ЛОЗНИ КАЛЕМ''
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Члан 1.

Усваја се Eлаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини испод
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, на територији Града Ниша на локацији ''Лозни
калем'', јавним надметањем.

Грађевинску парцелу за коју се предлаже отуђење чине постојеће катастарске парцеле, и
то К.П. бр.: 8804, 2568/1, 2561/1, све у К.О. Нишка Бања.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке чини Eлаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини испод тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, на територији Града
Ниша на локацији ''Лозни калем'', јавним надметањем.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града
Ниша".

Број: 06-417 /2017-4-02
У Нишу, 9. јун 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Мр Раде Рајковић,с.р.
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