
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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  26.4. 2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о размени непокретности између Града 
Ниша и Министарства одбране Републике Србије. 
 
 II Предлог решења о размени непокретности између Града Ниша и 
Министарства одбране Републике Србије, доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Миомира Динић, Градски јавни правобранилац. 
 
      
Број: 456-4/2010-03 
 
У Нишу,  26.4.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 
88/2008), члана 5. став 1. и 2. и члана 8. став 1. Закона о средствима у својини 
Републике Србије ("Сл.гласник РС" бр.53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05),  Скупштина 
Града Ниша на седници од __________ 2010.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И 

МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
             Град Ниш прихвата пренос права коришћења са досадашњег корисника 
Републике Србије- Министарства одбране на Град Ниш на непокретностима у државној 
својини, укупне површине 185х83а79м²,  а које чине: 
-војни комплекс касарне „Бубањски Хероји“ у Нишу, постојећи на  кат. парцели 3796/1 
КО Ниш Бубањ, укупне  површине 15х02а03м², уписанa у поседовном листу број 3077, 
са 69 (шездесет девет) објекта укупне корисне површине 20.926,52м², постојећих на 
истој кат.парцели и 
- део војног комплекса Аеродрома Ниш, који се простире на  кат. парцели бр. 547/8 КО 
Медошевац, укупне површине 151ха30а24м², уписане у ЛН 1436 КО Медошевац, делу 
кат.парцеле бр. 458/1 КО Поповац, површине 19ха10а50м², уписане у ЛН 2243 КО 
Поповац, кат. парцели бр. 3539 КО Поповац, укупне површине 14а91м², кат. парцели 
бр. 3540 КО Поповац, укупне површине 14а89м² и кат.парцели бр. 3541 КО Поповац, 
укупне површине 11а22м², све уписане у лист непокретности бр. 420 КО Поповац, што 
укупно износи 170ха81а76м². 
 

Члан 2. 
             На име накнаде за пренето право коришћења на непокретностима, Град Ниш се 
обавезује да Републици Србији-Министарству одбране: 
 
-пренесе право коришћења на 32 стана, укупне површине 2380,20м², који се налазе у 
објекту-стамбеној згради у улици Мајаковског  бр. 8 и 10 у Нишу, постојећој на 
кат.парцели бр. 5741/6 КО Ниш-Ћеле Кула, уписани у лист непокретности бр. 6844 КО 
Ниш-Ћеле Кула, а према списку који је дат у прилогу, и који је саставни део овог 
решења; 
 
-пренесе право коришћења на 21 % бруто грађевинске површине станова које ће Град 
Ниш изградити у објектима колективног становања на локацији касарне “Бубањски 
хероји“ у Нишу, с тим што се Град Ниш обавезује да поступак изградње ових станова 
оконча најкасније у року од 5 година од дана потписивања Уговора о преносу права 
коришћења на непокретностима по овом решењу, те да исте преноси Републици 
Србији-Министарство одбране сукцесивно након изградње сваког објекта. Број, 
површина и струкура станова који чине 21% бруто стамбене површине на којима ће 
Град Ниш пренети право коришћења на Републику Србију-Министарство одбране 
ближе ће се утврдити анексима напред поменутог уговора. 
 
-спроведе поступак експропријације земљишта укупне површине 175ха09а95м² на 
локацији Доњи Комрен, ради формирања војне базе „Комрен“. Након правоснажности 
решења о експропријацији  и увођења Града Ниша у посед непокретности Град Ниш се 
обавезује да земљиште пренесе Републици Србији-Министарству одбране. Град Ниш се 
обавезује да поступак експропријације земљишта започне најкасније у року од 3 године 
од дана доношења закључка од стране Владе Републике Србије, односно потписивања 



уговора између Републике Србије и Града Ниша, те да наведени поступак оконча, 
најкасније у року од 10 година од  дана доношења закључка од стране Владе Републике 
Србије, односно потписивања уговора између Републике Србије и Града Ниша. 
 
-омогући право трајног и ничим условљеног коришћења маневарских површина и 
инсталација Аеродрома из члана 1. тачка 2. овог решења, са приоритетима које 
предвиђа протокол летења, 
 
-заснује право трајне службености у корист Министарства одбране-Војске Србије на 
деловима земљишта из члана 1. тачка 2. овог решења, са непокретним стварима за војне 
потребе, које су предмет преноса права коришћења на Град Ниш а чине их подземни 
цевовод за погонско гориво и делови рулних стаза који повезују део комплекса на коме 
корисник остаје Република Србија-Министарство одбране, са полетно-слетним стазама;  
 
-омогући коришћење маневарских површина и инсталација Аеродрома и у случајевима 
када је због објективних околности Аеродром затворен за цивилни ваздушни саобраћај. 
 

Члан 3. 
               На непокретностима из члана 1. Овог Решења у јавне књиге о евиденцији на 
непокретностима и правима на њима уписаће се као власник Република Србија а као 
корисник Град Ниш, а на непокретностима из члана 2. Овог Решења у јавне књиге о 
евиденцији на непокретностима и правима на њима уписаће се као власник Република 
Србија а као корисник Министарство одбране РС, чим се за то стекну законом 
прописани услови. 
 

Члан 4.  
 Сходно чл. 8. став 1. Закона о средствима у својини РС о прибављању, отуђењу 
као  и давању на коришћење, односно размени непокретности између Града Ниша и 
Републике Србије-Министарства Одбране, описаним у чл. 1 и 2 овог решења, након 
доношења предметне одлуке Скупштине Града Ниша,  одлучиће Влада Републике 
Србије. 
 

Члан 5. 
 Уговор о преносу права коришћења на непокретностима из члана 1. и члана 
2.алинеја 1. и 2. са Градом Нишом у име Републике Србије закључиће директор 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, а у име Града Ниша, 
Градоначелник Града.   
 

Члан 6. 
           Решење  објевити у  "Службеном листу града Ниша". 
 
БРОЈ:_________________ 
У НИШУ,__________2010.године 

 
СКУПШИНА ГРАДА НИША 

           ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                            Проф.др Миле Илић 
 
 


