
 
 
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 Града Ниша“, број 125/2008),  

 
Градско Веће Града Ниша, на седници од 22.11.2019. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I  Утврђује се Предлог решења којим се прихвата пренос права јавне својине 

без накнаде са Републике Србије на Град Ниш и прибавља се у јавну својину Града 
Ниша објекат – трафо станица.  

 
II Предлог решења којим се прихвата пренос права јавне својине без накнаде 

са Републике Србије на Град Ниш и прибавља се у јавну својину Града Ниша објекат 
– трафо станица, доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града. 

 
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 

Ниша одређује се Анђелија Стаменковић, секретар Секретаријата за имовинско 
правне послове Градске управе Града Ниша.  

 
 
 

Број: 1147-19/2019-03 
У Нишу, 22.11.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                                                                                Дарко Булатовић 



 

 На основу члана 26 став 1. тачка 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. став 1 тачка 2. 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  Прихвата се пренос права јавне својине без накнаде са Републике Србије на Град 
Ниш и прибавља се у јавну својину Града Ниша-непокретност уписанa у лист 
непокретности бр.8833 КО Ниш Ћеле Кула, и то: 
 
 -објекат бр. 47-трафо станица, спратности-приземље, у површини од 15 м2, 
постојећи на катастарској парцели бр. 3641/1 КО Ниш Ћеле Кула, на коме је у В листу-
1.део-листа непокретности бр. 8833 КО Ниш Ћеле Кула уписано право јавне својине 
Републике Србије.   
 
        II  На основу уговора о преносу права јавне својине на непокретности, ближе 
описанoj у ставу I овог решења, који ће у име Града Ниша закључити Градоначелник 
Града Ниша, по претходно прибављеном правном мишљењу Правобранилаштва Града 
Ниша, ближе ће се уредити међусобна права и обавезе уговорних страна која проистичу из 
овог решења. 
 

III– 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 

 

ЈКП “Градска топлана“ Ниш, обратило се Граду Нишу, Градској управи Града 
Ниша, Секретаријату за имовинско-правне послове, Иницијативом бр.4988/1 од 30.09.2019. 
године, ради преузимања производног и дистрибутивног система топлотне енергије 
Клиничког центра Ниш, без накнаде, наводећи у истој да би поменуте системе, ЈКП 
“Градска топлана“ Ниш користила  за снадбевање топлотном енергијом самог Клиничког 
центра,  али и осталих објекта како јавних тако и стамбених у ширем окружењу Клиничког 
центра. 

У наведеној иницијативи ЈКП “Градска топлана“ Ниш, истакнуто је да је 
прибављање објекта-котларнице у јавну својину Града Ниша, оправдано и неопходно из 
разлога што је  Котларница у Клиничком центру капацитета 29.7 МW за грејање и 
припрему санитарне топле воде уз додатни котао за производњу паре, као и да је 
капацитет котларнице предвидео и резервисаних 6 МW за потребе конзума постојеће 
котларнице Чаир, којом управља ЈКП “Градска топлана“ Ниш и која као енергент користи 
мазут. Преостали капацитет је, како се наводи,  предвиђен за снабдевање топлотном 
енергијом постојећих зграда у старом коплексу Клиничког центра, зграде новог Клиничког 
центра, али и за будуће снабдевање јавних објеката из непосредне околине Клиничког 
центра (Медицински факултет, Дом студената, АТД, Хитна медицинска помоћ, 
Медицинска школа, Институт за јавно здравље...), који сада користе еколошки 
неприхватљива горива.По позитивним законским прописима Републике Србије, Клинички 
центар не може да буде енергетски субјекат и не може другим субјектима да фактурише 
топлотну енергију коју би производио. Из ових разлога, напред наведени јавни објекти и 
конзум котларница Чаир још увек нису прикључени на котларницу Клиничког центра, па 
котларница ради са мање од 50 % исталисаног капацитета.  

Поред поправљања еколошке ситуације и уштеда на реконструкцији котлова, 
прикључење објекта из окружења Клиничког центра на коптларницу Клиничког центра 
довело би и до уштеде у трошковима грејања, уз могућност доградње котларнице у 
Клиничком центру и њено претварање у тригенеративно постројење, које би производило 
електричну енергију, енергију за грејање и енергију за хлађење.Преузимање управљања 
котларницом у Клиничком центру од стране ЈКП “Градска топлана“ Ниш, као 
енергентског субјекта и укључивање њених пуних капацитета значило би гашење 
котларнице Чаир, као и котларница осталих јавних објеката у непосредној околини 
Клиничког центра које као енергент користе економски неповољнија и еколошки 
неприхватњива горива- угаљ, мазут, лож уље, што би имало позитиван утуцај на животну 
средину. 

На основу Иницијативе бр. 4988/1 од 30.09.2019. године, коју је ЈКП “Градска 
топлана“ Ниш, упутила Граду Нишу, ради преузимања производног и дистрибутивног 
система топлотне енергије Клиничког центра Ниш, као и преноса права коришћења на 
објекту-котларници, који се налази у оквиру комплекса Клиничког центра у Нишу, донето 
је решење Скупштине Града Ниша бр. 06-1019/2019-28-02 од 29.10.2019.године којим се 
прихвата пренос права јавне својине, без накнаде са Републике Србије на Град Ниш и 
прибавља се у јавну својину Града Ниша-објекат број 46-остале зграде-котларница, 
постојећи на кп.бр. 3641/1 КО Ниш Ћеле Кула, уписан у лист непокретности бр. 8833 КО 
Ниш Ћеле Кула. 

Дописом бр. 4988/3 од 08.11.2019.године, ЈКП “Градска топлана“ Ниш, упутило је 
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за имовинско-правне послове, допуну 



 

Иницијативе, наводећи у истој да осим преноса котларнице, предлаже и давање на 
коришћење и објекта бр.47-трафо станице, на којој је у листу непокретности бр. 8833 КО 
Ниш Ћеле Кула уписано право јавне својине Републике Србије, а која је неопходна за 
функционисање котларнице. 
 Увидом у В лист-1.део-листа непокретности бр. 8833 КО Ниш Ћеле Кула, утврђено 
је да је у истом уписан објекат бр. 47-трафо станица, спратности - приземље, грађевинске 
површине 15 м2, постојећи на катастарској парцели бр. 3641/1 КО Ниш Ћеле Кула, 
носилац права на објекту Република Србија, врста права јавна својина, обим удела 1/1. 

Чланом 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) прописано је да су 
носиоци права јавне својине су Република Србија, аутономна покрајина и општина, 
односно град-јединица локалне самоуправе. 
     На основу  члана 26. став 1. тачка 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), 
којим је прописан поступак прибављања, располагања и управљања стварима у јавној 
својини, прописано је да се под располагањем стварима у јавној својини сматра и пренос 
права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде). 
   На основу члана 3. став 1 тачка 2. 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 се непокретности могу прибавити у јавну својину непосредном погодбом, 
ако у конкретном случају то представља једино могуће  решење, под којим се подразумева 
случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине. 
            Чланом 5. став 3. наведене Уредбе, прописано је да се у случају преноса права јавне 
својине између различитих носилаца тог права, непокретности могу преносити испод 
тржишне цене, односно без накнаде, с тим да такво располагање мора бити посебно 
образложено.  
   Чланом 3. став 3. наведене Уредбе, 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 за одговарајућим предлогом 
надлежном органу. 
   На основу 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,  на основу става 1. истог члана. 

Ради реализације предметног поступка у складу са цитираним прописима, 
Градоначелник Града Ниша донео је решење бр. 4477/2019-01 од 12.11.2019. године, којим 
се покреће поступак прибављања непокретности у јавну својину, непосредном погодбом, 
прихватањем преноса права јавне својине са Републике Србије на Град Ниш, на 
предметној непокретности, којим је образована и формирана Комисија за спровођење 
предметног поступка, а која је у складу са цитираним прописима по окончаном поступку 
сачинила Записник и Предлог за прибављање непокретности у јавну својину Града Ниша 
бр.463-263/2019-04 од 13.11.2019. године, у коме је образложена оправданост и основаност 
прибављања објеката наведеног у ставу 1. диспозитива овог решења, непосредном 
погодбом, без накнаде, односно прихватања преноса права јавне својине са Републике 
Србије на Град Ниш, без накнаде.  



 

          У складу са наведеним, утврђено је да су испуњени услови прописани 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),  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) и у складу са  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), те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 
 
 

                      ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПО 
                                                                                      ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГУ 
 
                                                                                         Љиљана Крстић, дипл.правник 
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