
 
 
 

 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 ГрадаНиша“, број 125/2008), 
 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 15.10.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења којим се прибавља у јавну својину Града 
Ниша непокретност - верски објекат храм Светог Марка, заједничком изградњом 
Града Ниша и Српске православне цркве-Епархије нишке, на локацији насеља Ново 
Село, Ниш. 
 
 II Предлог решења којим се прибавља у јавну својину Града Ниша 
непокретност - верски објекат храм Светог Марка, заједничком изградњом Града 
Ниша и Српске православне цркве-Епархије нишке, на локацији насеља Ново Село, 
Ниш, 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, одређује се Анђелија Стаменковић, секретар Секретаријата за 
имовинско – правне послове Градске управе Града Ниша.  
  
 
 
Број: 975-5/2019-03 
У Нишу, 15.10.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



  На основу члана 29. став 2. и 3.  Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', 
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 
члана 3. Уредбе 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“, бр. 16/2018) и члана 18. став 1. 
Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града 
Ниша („Сл.лист Града Ниша“, број 5/2018 – пречишћен текст, 26/2018 и 18/2019),  
Скупштина Града Ниша, дана ____________ 2019. године, доноси 
 
                             Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
            I -  Прибавља се у јавну својину Града Ниша непокретност-верски објекат храм 
Светог Марка, заједничком изградњом Града Ниша и Српске православне цркве-
Епархије Нишке, на локацији насеља Ново Село, Ниш, на катастарској  парцели број 
511, у површини од 1375 м2, уписане у ЛН број 1195 КО Ново Село са правом јавне 
својине  Града Ниша.  
          II -  Град Ниш се обавезује да у поступку прибављања непокретности ближе 
описане у ставу I овог решења у јавну својину Града Ниша, предузме све законом 
прописане радње у складу са Планом генералне регулације подручја Градске општине 
Палилула-трећа фаза у Нишу („Сл.лист Града Ниша“ бр.116/2016), неопходне за 
изградњу верског објекта-храма Светог Марка и да након издавања грађевинске и 
употребне дозволе на име Града Ниша, као инвеститора- за изграђени верски објекат, 
на истом упише право јавне својине Града Ниша у јавној књизи о евиденцији 
непокретности и правима на њима. 

III – Српска православна црква-Епархија Нишка се обавезује да својим новчаним 
средствима финансира изградњу објекта-храма Светог Марка, односно трошкове 
настале у поступку прибављања потребне правне, техничке, односно пројектне 
документације. 

IV –На основу уговора о заједничкој изградњи верског објекта храма Светог 
Марка, који ће са Српском православном црквом-Епархијом Нишком у име Града 
Ниша закључити Градоначелник града Ниша, по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Града Ниша ближе ће се уредити међусобна права и обавезе 
уговорних страна која проистичу из овог решења. 

V – Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша". 
 
Број:_________________ 
У Нишу, дана_________ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     Мр Раде Рајковић 

 
 
 

 



                                                      О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Епархијски управни одбор - Православне Епархије Нишке упутио је дана 
17.04.2019. године, Молбу број 329-Г/13 од 15.04.2019. године, за заједничку изградњу 
цркве Светог Марка у Новом Селу, Града Ниша и Епархије Нишке, на катастарској 
парцели број 511 КО Ново Село, на којој је у листу  непокретности број 1195 КО Ново 
Село, уписано право  јавне својине Града Ниша.  

    На основу Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), којим је прописан 
поступак прибављања, располагања и управљања стварима у јавној својини, одређено је 
да се на основу члана 29. став 2. прибављањем непокретних ствари сматра и изградња 
објеката, као и да се непокретности могу прибавити у јавну својину бестеретним 
правним послом на основу става 3. истог члана. 

    Град Ниш, као носилац права јавне својине на основу члана 18. став 1. Закона о 
јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. 
Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), поступком изградње верског објекта-храма, 
предметну непокретност прибавио би у јавну својину, и то учешћем у поступку 
изградње предузимањем свих потребних радњи у складу са Планом генералне 
регулације подручја Градске општине Палилула-трећа фаза у Нишу („Сл.лист Града 
Ниша“ бр.116/2016), којим је на предметном земљишту предвиђена изградња верског 
објекта, ради прибављања потребне правне и техничке документације која ће гласити 
на Град Ниш.  

   Српска православна Црква-Епархија Нишка изразила је спремност да у поступку 
изградње учествује финансирањем изградње верског објекта-храма, сопственим 
новчаним средствима, као и финансирањем трошкова израде потребне правне и 
техничке документације која ће гласити на Град Ниш, укључујући и пројектну 
документацију. 

    Полазећи од обостраних циљева и интереса Града Ниша и Српске православне 
цркве-Епархије Нишке, који су изразили намеру да заједнички реализују планирану 
изградњу верског објекта, која је у интересу свих грађана православне вере на 
територији Града Ниша утврђено је да се у складу са наведеним законским прописима 
може приступити покретању поступка прибављања ствари у јавну својину, под којим се 
сматра и изградња објеката. 

  На основу члана 3. став 3. и 4. Уредбе 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“, бр. 16/2018), предвиђено је да орган који доноси акт да се непокретност прибави у 
јавну својину непосредном погодбом формира комисију, која по окончаном поступку 
доставља записник за одговарајућим предлогом надлежном органу. 

  На основу члана члана 18. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, број 5/2018 
– пречишћен текст, 26/2018 и 18/2019),  поступак прибављања непокретних ствари у 
јавну својину Града покреће Градоначелник, а о прибављању непокретних ствари у 
јавну својину Града одлучује Скупштина Града на основу става 1. истог члана. 

 У складу са наведеним, Градоначелник града Ниша је донео Решење бр.2552/2019-
01 од 09.07.2019. године, којим је покренут поступак прибављања непокретних ствари у 
јавну својину Града и образована Комисија за спровођење поступка прибављања 
непокретности у јавну својину заједничком изградњом, са задатком да у спровођењу 



поступка утврди оправданост прибављања непокретности у јавну својину заједничком 
изградњом верског објекта-храма Светог Марка, као и начин финансирања изградње 
објекта, потребне правне, техничке, односно пројектне документације новчаним 
средствима Српске православне цркве-Епархије Нишке и да по окончаном поступку 
сачини записник и образложен предлог за прибављање непокретности у јавну својину 
Града Ниша и исти достави надлежном Секретаријату ради достављања решења 
Градском већу Града Ниша, које утврђује предлог решења и доставља Скупштини 
Града Ниша, ради доношења. 

Поступајући у складу са Решењем Градоначелника Града Ниша бр. 2552/2019-01 од 
09.07.2019.године, Комисија је спровела поступак и сачинила записник са 
образложеним предлогом за прибављање непокретности у јавну својину Града Ниша, у 
свему према Уредби 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“, бр. 16/2018) и исти доставила 
надлежном Секретаријату. 

Увидом у записник и образложен предлог Комисије, који је сачињен дана 
18.07.2019. године утврђено је да је Комисија утврдила постојање оправданости 
прибављања непокретности у јавну својину заједничком изградњом Града Ниша и 
Српске православне цркве-Епархије Нишке, на локацији насеља Ново Село, Ниш, на 
катастарској  парцели број 511, у површини од 1375 м2, КО Ново Село уписане у ЛН 
број 1195 КО Ново Село као јавна својина Града Ниша, као и испуњеност услова за 
прибављање непокретности заједничком изградњом прописаних Законом о јавној 
својини, те је у складу са наведеним сачињен нацрт решења о прибављању 
непокретности у јавну својину, на основу кога ће се, по претходно прибављеном 
правном  мишљењу Правобранилаштва Града Ниша у складу са чланом 39. Закона о 
јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. 
Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),  закључити уговор о заједничкој изградњи 
верског објекта храма Светог Марка и истим ће се ближе уредити међусобна права и 
обавезе уговорних страна која пристичу из овог решења. 
            На основу наведеног, утврђено да су испуњени услови за прибављање 
непокретности у јавну својину у складу са  Законом о јавној својини (''Службени 
гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018) и Одлуком  о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 
својини Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, број 5/2018 – пречишћен текст, 26/2018 и 
18/2019), као и да је поступак спроведен уз примену Уредбе 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“, бр. 16/2018), те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
 
 
              ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПО 
                                                                                                      ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГУ 
 
                                                                                                         Љиљана Крстић, дипл.правник 
 



  На основу члана 29. став 2. Закона о јавној својини (“Службени гласник РС“, бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. 
Уредбе 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“ бр.16/18), члана 18. став 2. 
Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини („Сл.лист 
Града Ниша“ бр.5/2018-пречишћен текст, 26/2018 и 18/2019),  Градоначелник града 
Ниша, дана ____________ 2019. године, доноси 
 
 
 
                             Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
            I - Покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину, заједничком 
изградњом Града Ниша и Православне Епархије Нишке и то верског објекта, цркве 
Светог Марка, на локацији насеља Ново Село, Ниш, на катастарској  парцели број 511, 
од 1375 м2, КО Ново Село уписане у ЛН број 1195 КО Ново Село као јавна својина 
Града Ниша. 
 

II - Образује се и именује Комисија за спровођење поступка ближе описаног у 
тачки  I овог Решења (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 
1. Драган Карличић, председник Комисије, Секретаријат за привреду Градске 

управе Града Ниша; 
2. Татјана Тодоров, заменик председника, Секретаријат за привреду Градске 

управе Града Ниша; 
3. Зоран Раичић, члан, ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша“; 
4. Дејан Пешић, заменик члана, ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша“; 
5. Драган Миловановић, члан, Канцеларија за локални економски развој и 

пројекте; 
6. Перица Крстић, заменик члана, Канцеларија за локални економски развој и 

пројекте; 
7. Мирјана Радовановић, члан, Секретаријат за финансије Градске управе Града 

Ниша; 
8. Благица Илић, заменик члана, Секретаријат за финансије Градске управе 

Града Ниша; 
9. Славица Мијалковић, члан, Секретаријат за имовинско-правне послове 

Градске управе Града Ниша; 
10. Дренка Станисављевић, заменик члана, Секретаријат за имовинско-правне 

послове Градске управе Града Ниша; 
 

 
  III – Комисија се образује са задатком да, на основу Закона о јавној својини 

(“Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018) и Уредбе 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“ бр.16/18),  
спроведе поступак прибављања непокретности у јавну својину, и то поступак 
заједничке изградње Града Ниша и Православне Епархије Нишке-изградње верског 
објекта, цркве Светог Марка, у Новом Селу, на катастарској  парцели број 511, од 1375 
м2, КО Ново Село уписане у ЛН број 1195 КО Ново Село као јавна својина Града 
Ниша.  

 
IV -Задатак Комисије је да у спровођењу поступка утврди основаност и 

оправданост прибављања непокретности у јавну својину Града Ниша  заједничком 
изградњом верског објекта- цркве Светог Марка, као и начин финансирања изградње 
објекта, потребне правне, техничке, односно пројектне документације новчаним 
средствима Православне Епархије Нишке и да по окончаном поступку сачини записник 
и образложен предлог за прибављање непокретности у јавну својину Града Ниша и 
исти  достави надлежном Секретаријату, ради упућивања Градском већу Града Ниша, 
које утврђује предлог решења и доставља Скупштини Града Ниша, ради доношења. 

 
 
 V - Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обавља 

Секретаријат за имовинско-правне послове Градске управе Града Ниша. 
 
 

                                                      ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

Епархијски управни одбор - Православне Епархије Нишке упутио је дана 
17.04.2019. године, Молбу број 329-Г/13 од 15.04.2019. године, за заједничку изградњу 
цркве Светог Марка у Новом Селу, Града Ниша и Епархије Нишке, на катастарској 
парцели број 511 КО Ново Село, уписане у лист непокретности број 1195 КО Ново 
Село као јавна својина Града Ниша.  

Увидом у Информацију о локацији бр.353-1/413-2019-06 од 16.05.2019.године 
коју је издао Секретаријат за планирање и изградњу Градске управе Града Ниша, 
утврђено је да се катастарска парцела бр.511 КО Ново Село налази у граници захвата 
Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула-трећа фаза у Нишу 
(„Сл.лист Града Ниша“ бр.116/2016), као и да се већи део катастарске парцеле бр.511 
КО Ново Село, налази у зони Ж.1.1. црква (верски објекат) за који је обавезна израда 
урбанистичког пројекта, део је у зони Ђ.1.2. становање умерених густина у градском 
подручју, док је мањи део планиран за изградњу саобраћајнице (површина јавне 
намене) и да је потребно формирати грађевинску парцелу у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и Плана генералне регулације подручја Градске 
општине Палилула-трећа фаза у Нишу („Сл.лист Града Ниша“ бр.116/2016). 

Увидом у Обавештење Агенције за реституцију бр.446-06-021-001219/2019-01 од 
14.05.2019.године, утврђено је, да у складу са Законом о враћању одузете имовине и 
обештећењу ( Сл.Гласник РС“, бр,72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015-УС и 95/2018 ) 
није поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење, који се односи на 
катастарску парцелу бр.511 КО Ново Село. 

На основу Записника о извршеном увиђају од 27.05.2019 године, који је обављен 
од стране службеног лица, геодетске струке Секретаријата за имовинско-правне 
послове, утврђено је да се на наведеној катастарској парцели, у северном делу налази 



бетонирани плато за изградњу цркве, док се у јужном делу наведене катaстарске 
парцеле налази део зграде са катастарске перцеле бр.479/1, уписане у Л.Н. број 1195 КО 
Ново Село, у Г-листу 1. страна - зграда бр.1, укупне површине 57м² од чега се 17м² 
налази на кп.бр.511 и део објекта бр.2 са катастарске парцеле бр.479/1, укупне 
површине 27м², од чега се 3м² налази на катастарској парцели број 511 КО  Ново Село, 
док се у  југоисточном делу катастарске парцеле бр.511 К.О. Ново Село налази део 
објекта са кп.бр.479/1 КО  Ново Село, који није евидентиран у листу непокретности  и 
није уцртан на Копији плана. Наведена кат.парцела у западном делу има излаз до улице 
Пасјачких Партизана. 

   Одредбама члана 29. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 
број72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 
којим је прописан поступак прибављања, располагања и управљања стварима у јавној 
својини, прописано је да се  прибављањем непокретних ствари сматра и изградња 
објеката, као и да се непокретности могу прибавити у јавну својину бестеретним 
правним послом, што је прописано  ставом 3. истог члана. 

    Град Ниш, као носилац права јавне својине на основу члана 18. став 1. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – 
др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), поступком изградње верског објекта-цркве, 
предметну непокретност прибавио би у јавну својину, и то учешћем у поступку 
изградње предузимањем свих потребних радњи у складу са Планом Генералне 
регулације градске општине Палилула-трећа  фаза („Службени лист Града Ниша“ број 
116/2016 ), којим је на предметном земљишту предвиђена изградња верског објекта, 
ради прибављања потребне правне и техничке документације која ће гласити на Град 
Ниш.  

   Српска православна Црква-Епархија Нишка, на основу писане сагласности,  број 
329-Г/13а од 04.06.2019.године,  изразила је спремност да у поступку изградње цркве 
Светог Марка у Новом Селу, учествује, финансирањем изградње верског објекта и 
сопственим финансијским средствима, као и да ће  финансирати трошкове  израде 
потребне правне,  техничке и пројектне  документације која ће гласити на Град Ниш, на 
исти начин као што је поступано и примењено и у изградњи цркве Св. Василија 
Острошког у Нишу. 

    Полазећи од обостраних циљева да се реализује поступак изградње верског 
објекта, који је у интересу  свих грађана православне вере на територији Града Ниша,  
утврђено је да се у складу са наведеним законским прописима може приступити 
покретању поступка прибављања ствари у јавну својину, под којим се сматра и 
изградња објеката. 

  Одредбама члана 3. став 3. Уредбе 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“ бр.16/18), прописано је да орган који доноси акт да се непокретност прибави у 
јавну својину непосредном погодбом формира комисију, која по окончаном поступку 
непосредне погодбе доставља записник са одговарајућим предлогом надлежном органу. 

Одредбама члана 18. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини („Сл.лист Града Ниша“ бр.5/2018-пречишћен текст, 26/2018 и 
18/2019),  поступак прибављања непокретних ствари у јавну својину Града, на предлог 
надлежних секретаријата и служби, покреће Градоначелник, а о прибављању 
непокретних ствари у јавну својину Града одлучује Скупштина Града, што је 
прописано  ставом  1. истог члана. 



Уз сходну примену наведене Уредбе, задатак комисије је да у спровођењу поступка 
утврди оправданост прибављања непокретности у јавну својину изградњом верског 
објекта-цркве Светог Марка, као и начин финансирања израдње објекта новчаним 
средствима Православне Епархије Нишке и да по окончаном поступку сачини записник 
и образложен предлог за прибављање непокретности у јавну својину Града Ниша, који 
се доставља надлежном Секретаријату ради израде нацрта решења и упућивања истог 
Градском већу Града Ниша, које утврђује предлог решења и доставља га Скупштини 
Града Ниша, ради доношења. 

 
            На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Секретаријату за имовинско-правне послове Градске 
управе Града Ниша, председнику и члановима Комисије. 
 

  
Број: __________________ 
У Нишу, дана ___________         
                     
                                                  Г Р А Д      Н И Ш 

 
     
     Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

            __________________________ 
                                Дарко Булатовић, дипл.правник 
 
   
 














	05-1 Resenje GV - Pribavljanje u svojinu - Hram Sveti Marko
	05-2 Resenje SG - Pribavljanje u svojinu - Hram Sveti Marko
	05-3 Resenje Gradonacelnika o pokretanju postupka
	05-4 Zapisnik i predlog Komisije
	05-5 Potvrda Agencije za restituciju
	05-6 Potvrda - katastar
	05-7 Uverenje - katastar

