
 
 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 13.03.2019. године, доноси 
  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог oдлуке о измени и допунама Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини Града Нуша. 
 

II Предлог oдлуке о измени и допунама Одлуке о прибављању, располагању 
и управљању стварима у јавној својини Града Нуша , доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређујe се Љиљана Крстић, руководилац Сектора за пословни 
простор и стамбене послове у Секретаријату за имовинско-правне послове 
Градске управa града Ниша. 
 
 

 
Број: 252-4/2019-03 
У Нишу, 13.03.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 



 
                                                                                                                                               
 
          На основу члана 27. став 10., члана 28. став 2.,члана 36. став 6. и члана 49. став 3. 
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС", бр.72/2011, 88/2013, 105/14, 104/2016 – др.закон,  
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС", 
бр. 129/2007 и бр. 83/2014-др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 
7. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), 
Скупштина Града Ниша на седници од _________ 2019. године, донела је 
 
 
 

ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ И  ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША 
 
 

 
                                                                    Члан 1. 
     У Одлуци о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 
Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр.5/2018-пречишћен текст и бр. 26/2018 ),  у члану 7. 
став 1 мења се и гласи: 
 
               „Прибављање непокретних ствари у јавну својину Града врши се на начин 
прописан Законом и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ( у даљем тексту: Уредба).“ 
 
 
                                                                      Члан 2. 
 У  члану 57. после  тачке 4. додаје се тачка 5. која  гласи: 
               „ 5.делатност која се обавља у пословном простору.“ 
 
                                                                      Члан 3. 
 После члана 68. додају се нови чланови 68а и  68б који гласе: 
  
 
                                                                  „Члан 68a 
  
  Пословни простор у коме се обавља  радиодифузна делатност, која емитује 
програм од интереса за Град, може се дати  уз обавезу плаћања закупнине у висини од 100 
динара за м2 месечно. 
             Закупци који обављају радиодифузну делатност из става 1. овог члана немају право 
на умањење закупнине према површини пословног простора, а у складу са чланом 68.ове 
Одлуке. 
 



 
                                                                      Члан 68б 
 
             Закупнина за закупце који обављају радиодифузну делатност, који емитују програм 
од интереса за Град, из члана 68.а ове Одлуке примењује се уколико постоји сагласност 
Градског већа Града Ниша. 
             У случају да не постоји сагласност Градског већа Града Ниша  из става 1. овог 
члана примењује се висина закупнине утврђене чланом 59. Одлуке.“ 
 
 
                                                                      Члан 4. 
 После члана 72. додаје се члан 72.а који гласи: 
 
           „ Одредбе ове Одлуке сходно се примењују на располагање непокретним  стварима 
на којима Град има право коришћења, а у току је поступак уписа јавне својине Града на 
тим непокретним стварима, у складу са законом.“  
 
                                                                       Члан 5. 
            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“.     
                                                         
Број: ________________ 
  
Дана: __________ 2019. године 
 
                                                         Скупштина Града Нишa   
 
 
 
 
         
                                                                                                                        Председник 
                                                                                                                 
                                                                                                                     Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
          Законом о jавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016 
– др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланом 18. став 1. утврђено је да су носиоци 
права јавне својине Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе. 
            Град Ниш као носиоц права јавне својине уредио је поступак прибављања, 
располагања и управљања стварима у јавној својини Града Ниша Одлуком о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини („Сл. лист Града Ниша“ бр.5/2018-
пречишћен текст и број 26/2018 ) у складу са одредбама наведеног закона. 
 
 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
         Предложеном Одлуком о измени и допунама Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини Града Ниша извршена је измена у члану 7. став 1. 
тако што је извршено усаглашавање у складу са донетом Уредбом о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( „Службени гласник РС“ 
број 16/2018). 
  
 Предлаже се допуна  члана 57.  Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини Града Ниша („Службени лист Града Ниша'', број 5/2018 -
пречишћен текст и број 26/2018), тако што се поред већ утврђених критеријума и мерила за 
утврђивање износа закупнине додаје и критеријум који се односи на делатност која се 
обавља у пословном простору, тако што се после тачке 4., додаје тачка 5. „делатност која 
се обавља у пословном простору“ на основу ког се утврђује и висина закупнине  пословног 
простора у коме се обавља  делатност која је од значаја за Град Ниш. 
   
            Предложеном допуном после члана 68. додавањем нових чланова, омогућило би се 
закупцима да се пословни простор, у коме се обавља  радиодифузна делатност и који 
емитују програм од интереса за Град и који на квалитетан начин пружају информације 
грађанима, може дати уз обавезу плаћања закупнине у висини од 100 динара за м2 
месечно, јер се ради о делатности која је од изузетног значаја за град само уколико постоји 
сагласност Градског већа Града Ниша 
  
            Предложеном допуном после члана 72. додавањем новог члана прописује се, да се 
одредбе Одлуке примењују на располагање непокретним стварима на којима Град има 
право коришћења, с обзиром да је у току поступак уписа јавне својине Града.  
            



 
             Имајући у виду да је предлог  Одлуке о измени и допунама Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша сачињен у складу са 
важећим законским прописима и пратећом нормативом, предлаже се доношење Одлуке 
као у диспозитиву. 
 
 
СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ 
              За реализацију Одлуке о измени и допунама Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини Града Ниша није потребно ангажовање додатних 
средстава буџета Града Ниша. 
 
 
 
 
                                             СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО -  ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
                                                                                            СЕКРЕТАР 
 
                                                                      Анђелија Стаменковић, дипл. правник 
 



                            ОДРЕДБЕ ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 
 
 
                                                               Члан 7.  
 
           Прибављање непокретних ствари у јавну својину Града врши се на начин прописан 
Законом и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писаних понуда (у даљем тексту: Уредба). 
          Прибављање покретних ствари у јавну својину врши се на начин прописан законом  
којим се уређују јавне набавке. 
 
 
 
                                                                Члан 57. 
 
            Износ закупнине за пословни простор у јавној својини Града утврђује се на основу 
следећих критеријума и мерила: 
 
1. погодност локације, 
2. комунална опремљеност, 
3. врста и намена и 
4. површина пословног простора. 
 
 
 
                                                                Члан 68. 
 
    Према површини пословног простора закупнина по 1 м2 умањује се, и то: 
- за пословни простор површине веће од 100 м2 - за 20%, 
- за магацински простор површине веће од 40 м2 - за 30%. 
Укупно умањење закупнине по мерилу из претходног става, не може износити више од 
30% од висине одређене чланом 59. Одлуке. 
 
 
                                                                 Члан 72. 
 
         Кад ствар у јавној својини дају у закуп носиоци права коришћења у смислу одредаба 
Закона о јавној својини (градске општине, установе и јавне агенције чији је оснивач Град), 
а не Град, дужни су да претходно прибаве сагласност Градоначелника. 
         Захтев за сагласност из става 1. овог члана упућује се Градоначелнику преко 
Секретаријата. 
         Сагласношћу Градоначелника дозвољава се давање у закуп и одређује се намена 
коришћења ствари за време трајања закупа. 
          Корисник из става 1. овог члана, дужан је да о давању у закуп обавести Секретаријат 
у року од осам дана, рачунајући од дана закључивања уговора. 
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