На основу члана 74. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
(''Службени лист Града Ниша'', број 66/2010 и 64/2011) и члана 39. Пословника о раду
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009,
58/2009, 25/2011 и 27/2011),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 05.10.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Нацрт елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта
у оквиру комплекса Аеродрома Константин Велики у Нишу који је сачинила и доставила
Градском већу Града Ниша Служба за послове Градоначелника – Канцеларија за
локални економски развој.
II Утврђује се Нацрт уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
без обавезе плаћања накнаде који је сачинила и доставила Градском већу Управа за
имовину и инспекцијске послове.
III Нацрт елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у оквиру
комплекса Аеродрома Константин Велики у Нишу и Нацрт уговора о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде упућују се на
јавни увид у периоду од 6.10.2012. године до 13.10.2012 године.
IV Увид у нацрте аката из претходног става биће омогућен путем званичног сајта
Града Ниша www.ni.rs на страници: Јавни огласи и обавештења.
Заинтересовани субјекти могу достављати примедбе током трајања увида на
адресу info@ni.rs.
V За упућивање аката из тачке III овог решења на јавни увид и за његово
спровођење задужују се Управа за имовину и инспекцијске послове и Служба за
послове Градоначелника – Канцеларија за локални економски развој.
Обавезује се Управа за имовину и инспекцијске послове да у сарадњи са
Службом за послове Градоначелника – Канцеларијом за локални економски развој,
након истека рока за спровођење јавног увида, сачини и достави Градском већу Града
Ниша обавештење о обављеном јавном увиду, ради утврђивања предлога наведених
аката и упућивања у скупштинску процедуру.
VI За организацију обављања техничких послова у вези са објављивањем Нацрта
елабората и Нацрта уговора из овог решења задужује се Дејан Андрејевић, начелник
Службе за послове Градоначелника.
VII Решење доставити: Градоначелнику, Дејану Андрејевићу, начелнику Службе
за послове Градоначелника, Служби за послове Градоначелника – Канцеларији за
локално економски развој, Управи за имовину и инспекцијске послове и архиви Градског
већа Града Ниша.
Број: 959-10/2012-03
У Нишу, 05.10.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

