
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08) и 
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниш“,  број 
1/2013),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 02.02.2016. године, доноси: 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I Покреће се иницијатива за израду Елабората о оправданости отуђења 

грађевинског земљишта, на к.п. бр. 2919/56,  К.О. Ниш - Црвени Крст, у Индустријској зони 
,,Север“, у јавној својини Града Ниша, укупне површине 85a и 74 м2,  у корист Предузећа за 
трговину и услуге  ERGOMADE d.o.o. Merošina, Мраморско брдо бб, Мрамор, без накнаде. 

Основ покретања иницијативе за израду Елабората о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини Града Ниша, без накнаде  у корист Предузећа за 
трговину и услуге  ERGOMADE d.o.o. Merošina, Мраморско брдо бб, Мрамор, кога заступа 
Rene Haarup, је Писмо о намерама, DB: 15-4085/22.12.2015 од 22.12.2015. године, упућено 
Служби за послове Градоначелника. 

 
II Налаже се Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за финансије, 

изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за планирање и изградњу и 
Служби за послове Градоначелника - Канцеларији за локални економски развој, да сачине 
нацрт Елабората из тачке I овог Закључка као и нацрт уговор о отуђењу грађевинског 
земљишта непосредном погодбом и исте у року до тридесет дана од дана пријема овог 
Закључка, доставе Градском већу Града Ниша ради утврђивања нацрта Елабората и уговора и 
упућивања истих на јавни увид у складу са чланом 74. став 1. Одлуке о отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта (,,Службени лист Града Ниша“, број: 66/10, 64/11 и 48/13). 

 
III Закључак доставити: Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за 

финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за планирање и 
изградњу, и Служби за послове Градоначелника - Канцеларији за локални економски развој. 
 
 

Број: 134-5/2016-03 
У Нишу, 02.02.2016. године     
 
     

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                     
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 

 
 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 
         Иницијатива за израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини, без накнаде, на територији Града Ниша, у корист Предузећа за трговину и 
услуге ERGOMADE д.о.о. MEROŠINA, Мраморско брдо бб, Мрамор,  на к.п. бр. 2919/56  
К.О. Ниш – Црвени Крст, у Индустријској зони ,, Север “  у јавној својини Града Ниша, 
укупне површине 85a и 74м2 у Нишу, покреће се на основу Писма о намерама заступника 
Предузећа ERGOMADE д.о.о. MEROŠINA, Rene Haarupа, DB: 15-4085/22.12.2015 од 
22.12.2015. године, упућеног Кабинету градоначелника, а у складу са одредбама Уредбе о 
условима, начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може 
отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без 
накнаде, као и услове, начин и поступак размене напокретности (Службени гласник РС бр. 
61/2015 и 88/2015). 
 
            Одредбама члана 1. став 1. цитиране  Уредбе, прописано је да се грађевинско 
земљиште у јавној својини, поред осталог, може отуђити без накнаде, ради изградње објекта 
у функцији реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски 
развој. 
 
          Имајући у виду да Град Ниш, покреће поступак отуђења грађевинског земљишта 
Предузећу за трговину и услуге ERGOMADE d.o.o. MEROŠINA, без накнаде, императивна је 
примена члана 9. став 4. наведене Уредбе, који прописују да је на свака два ара отуђеног 
грађевинског земљишта, стицалац у обавези да запосли најмање једно лице на неодређено 
време.  
 

Предузеће за трговину и услуге  ERGOMADE д.о.о. MEROŠINA, Мраморско брдо бб, 
Мрамор, у Писму о намерама истиче да ће као део проширења својих пословних активности у 
Републици Србији изградити производни погон у сектору производње школског и 
канцеларијског намештаја и подстакнути покретање индустрије Града Ниша. 

 
  Ради проширења својих пословних активности, Предузеће ERGOMADE d.o.o. 
MEROŠINA тражи да му Град Ниш отуђи без накнаде грађевинско земљиштем на к.п. бр. 
2919/56  К.О. Ниш – Црвени Крст, у Индустријској зони ,,Север“ у јавној својини Града 
Ниша, укупне површине 85a и 74м2, на коме би, у складу са позитивним прописима, до краја 
2016. Године, изградило производни погон површине од око 3.500 квадратних метара. 
 
  У писму о намерама, Предузеће ERGOMADE d.o.o. MEROŠINA се обавезује, да након 
изградње производног погона отвори 45 нових радних места и да за пренето предметно 
грађевинско земљиште у јавној својини Града Ниша запосли 45 радника на неодређено време, 
у року од 3 (три) године од дана овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 
  
          Процењена вредност инвестиције, по Писму о намерама, износи 1-1,5 милион евра. 
 

У писму о намерама Предузеће ERGOMADE d.o.o. MEROŠINA изражава очекивања 
да Град Ниш обезбеди  грађевинско земљиште на к.п. бр. 2919/56 К.О. Ниш – Црвени Крст, у 
јавној својини Града Ниша, укупне површине 85a и 74 м2, као и да му исто буде пренето у 
власништво, у складу са прописима Републике Србије на најцелисходнији начин, без накнаде 
и без било каквих права трећих лица успостављених над земљиштем, укључујући и све врсте 
терета. 



 
Полазећи од захтева Предузећа ERGOMADE d.o.o. MEROŠINA за пренос права 

својине на грађевинском земљишту на к.п. бр. 2919/56 К.О. Ниш – Црвени Крст, у јавној 
својини Града Ниша, укупне површине 85a и 74 м2 у Индустријској зони ,,Север“ у Нишу, а 
како је чланом 9. став 4. Уредбе о условима, начину и поступку под којим се грађевинско 
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене напокретности 
(Службени гласник РС бр. 61/2015 и 88/2015), прописано да је стицалац права својине на 
грађевинском земљишту без накнаде дужан да у року од три године од дана судске овере 
уговора о отуђењу грађевинског земљишта, на свака два ара отуђеног грађевинског 
земљишта, запосли најмање једно лице на неодређено време, то су се стекли услови за 
покретање иницијативе за израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта 
у јавној својини, на територији Града Ниша, без накнаде, у корист Предузећа за трговину и 
услуге ERGOMADE d.о.о. MEROŠINA, Мраморско брдо бб, Мрамор, уз услов да након 
изградње производног погона у року од три године од дана овере Уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта без накнаде,  у истом запосли најмање 45 нових радника на 
неодређено време.  
 
   На основу свега наведеног донет је  Закључак као у диспозитиву. 
 
  
 
                                                                                                НАЧЕЛНИК 
 
                                                                             Љубиша Јанић, дипл. правник 
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