
На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
пословном простору Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о пословном простору 
Града Ниша  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 Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину и 
инспекцијске послове и Срђан Васковић, члан Градског већа Града Ниша. 
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            На основу члана 37. став 1. тачка 7. Статута Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број 88/2008),  

Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2010. године, донела је 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  

О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ  ГРАДА НИША 
 
 
                                                                 Члан 1. 
 

У Одлуци о пословном простору Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 27/2009),  члан 6. став 2. тачка 5. мења се  и  гласи : 

 
  „ 5. доставља служби Града надлежној за одржавање податке о пословном 

простору са записником о стању тог пословног простора, статусу и промени 
статуса пословног простора,“ 

 
           
                                                                  Члан 2. 
                                                                  
            Члан 9.  мења се и гласи : 

 
                                                   „ Члан 9. 
 

           Одржавање пословног простора Града врши се у складу са годишњим 
планом који доноси служба Града за одржавање. 

Инвестиционо и текуће одржавање пословног простора Града поверава се 
Јавном предузећу за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш. 

Надзор над радовима из става 2. овог члана, поверава се Јавном предузећу 
„Дирекција за  изградњу  Града  Ниша.“ 
 
 
 
                                                                  Члан 3. 
 
             У члану 10. став 1. речи „Одржавање, опремање“ замењује се речима  
„Хигијенско-санитарно одржавање“. 
 
            Став 2. истог члана мења се и гласи:  
 
     „ За одређене послове из става 1. овог члана, за које служба Града надлежна за 
одржавање није кадровски и материјално оспособљена, могу се, од стране ове 
службе, ангажовати и специјализовани привредни субјекти.“  
 
 
                                                                   Члан 4. 



 
 
              У члану 38. став 1. тачка 14. брише се. 

   Став 2. истог члана мења се и гласи: 
           „Оглас може да садржи назнаку делатности која ће се обављати у пословном 
простору као и износ дуговања за комуналне и друге трошкове који терете 
пословни простор.“ 
 
 

 
                                                       Члан 5. 
 
 Члан 48. Одлуке мења се и гласи: 
 
 
                                                 „  Члан 48. 
 
Пословни простор којим Град располаже може се дати у закуп по почетној 

цени: 
1. дипломатским и конзуларним представништвима, 
2. јавним предузећима чији су оснивачи Република и Град, 
3. верским и хуманитарним организацијама и удружењима, 
4. организацијама и удружењима грађана из области науке, културе, 

просвете, социјалне и дечије заштите и спорта, 
5. удружењима особа са инвалидитетом , 
6. уметницима уз мишљење њихових струковних удружења, лицима која 

обављају делатност старих заната уз мишљење надлежног министарства и 
струковним коморама, 
            7. политичким странкама,  

8.у случају реорганизационих промена привредног друштва (статусна 
промена и промена правне форме), односно предузетника, уколико закупац 
редовно измирује уговорне обавезе  до истека рока из уговора о закупу,  
            9.закупцу коме je истекао рок закупа, а који је уредно извршавао уговорне 
обавезе и поднео захтев за закључење новог уговора о закупу, 

10.ранијим власницима, наследницима односно правним следбеницима 
ранијих власника национализованих пословних зграда и просторија, уколико је 
простор враћен Граду на управљање и располагање, 

11. члану породичног домаћинства закупца, када је уговор о закупу престао 
услед смрти закупца, до истека рока из уговора о закупу, 

12. ако се налази на сеоском подручју, 
13.ако ни после три јавна надметања, односно прикупљања писаних понуда, 

због недовољног броја учесника огласа није дат у закуп, умањеној за 25%.“ 
 
 
                                                        Члан 6. 
 
После члана 48. додаје се члан 48 а. који гласи: 
 

 
                                                    „ Члан 48 а. 



  Захтев за закључење новог уговора о закупу, закупац из члана 48. став 1. 
тачка 9.  подноси  управи надлежној за пословни простор најкасније 30 дана пре 
истека рока закупа. 

   Уколико у року, наведеном у ставу 1. овог члана , закупац поднесе захтев 
за закључење новог уговора о закупу за исти пословни простор нема обавезу 
испражњења тог пословног простора и враћања истог Граду. 

   Уз захтев се подноси доказ о измиреним обавезама по основу закупнине,  
доказ  о измиреним обавезама према јавним и комуналним предузећима као и 
према привредним субјектима којима је поверено одржавање и обезбеђење 
заједничких простора, уређаја и опреме у тржним центрима, односно другим 
објектима .“ 

 
Члан 7 

 
            После члана 49. додаје се  члан 49 а. који гласи: 
 
                                                                     „Члан 49. а 
  

Пословни простор којим Град располаже може се дати у закуп, на захтев 
закупца коме није истекао рок закупа и уз сагласност Града, лицу које измири 
дуговања за закупнину, комуналне и друге трошкове тог закупца. 

Нови закупац је у обавези да дуговања уплати пре закључења уговора а 
након доношења решења о давању у закуп. 

Уговор о давању у закуп закључује се под условима и на рок  закупа који je 
одређен уговором закупца чије се обавезе преузимaју.“ 
 
                                                                    Члан 8. 

 
 У члану 51. став 1. тачка 9. мења се и гласи: 
 „9. одредбу о средству обезбеђења плаћања будућег закупа, комуналних 
трошкова и других трошкова који проистичу из коришћења пословног простора        
(хипотека на непокретностима, залога на покретним стварима, неопозива 
банкарска гаранција, јемство другог лица које је власник имовине чија вредност 
не може бити мања од 150% висине потраживања које се обезбеђује, трасирана 
меница акцептирана од стране два жиранта из чијих се зарада, на којима се 
установљава административна забрана, дуг може наплатити, меница авалирана 
од стране пословне банке, сопствена меница и друга средства која могу послужити 
за обезбеђење плаћања), по избору управе надлежне за пословни простор, у висини 
шест месечних закупнина за односни пословни простор.“  
 
                                                                    Члан 9. 
 

У члану 59. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
„Закупац који измири дуговања по основу комуналних и других трошкова 

који терете конкретан пословни простор, стиче право на умањење месечне 
закупнине од  50%, до  повраћаја средстава на име измирених дуговања, осим у 
случају из члана 49 а.“ 

 
Став 2. истог члана, који сада постаје став 3. мења се и гласи: 



„У случају из става 1. и 2. овог члана, закуп  може да траје дуже од рока 
утврђеног овом  Одлуком.“  

 
 
                                                                Члан 10. 

 
 У члану 60. став 1. речи: “односно корисник“, замењују се речима 
“корисник, односно Град“, а реч: „надлежним“, замењује се речима: „са којим је 
закључен уговор“. 
 
 
                                                               Члан 11. 
 
              Члан. 64.  мења се и гласи: 
 
 
                                                         „Члан  64. 
 
            Према погодностима које пружа локација на којој  се налази  пословни 
простор, на територији Града утврђују се следеће зоне: 
 

 ЦЕНТРАЛНА ЗОНА 

Улице у Нишу: Трг Краља Милана, ул. Обреновићева  до ул. Цара Душана 
осим пословног простора у ТПЦ "Калча" и ТПЦ „Горча“, део ул. Светозара 
Марковића од ул. Обреновићеве до ул. Наде Томић   и  ул. Копитарева. 

ЕКСТРА ЗОНА 

 Улице у Нишу: ул. Генерала Милојка Лешјанина до ул. Кнегиње Љубице, 
ул. Кнегиње Љубице до Трга Kраља Александра Ујединитеља, Трг Краља 
Александра Ујединитеља, Трг Павла Стојковића, ул. Обилићев венац до ул. Југ-
Богданове, ул. Обреновићева  од ул. Цара Душана до Трга 14. октобар, Трг 14. 
октобар, ул. Цара Душана до Војводе Мишића, ул. Косте Стаменковића, Трг 
Републике, ул. Николе Пашића, ул. Наде Томић, Синђелићев трг, ул. Краља 
Стевана Првовенчаног до ул. 7. јула, ул. Вожда Карађорђа од Трга Краља Милана 
до ул. Краља Стевана Првовенчаног, пословни простор у ТПЦ "Калча" и ТПЦ 
„Горча“, ул. Ђуке Динић од Јадранске до Булевара 12. фебруар и Булевар 
Немањића од броја 46 до улице Бошко Буха, ул. Бошко Буха до ул. Мајора 
Генића.“ 
 
           I   ЗОНА  
 
 Подручје Ниша од моста Младости дуж улице Краља Стевана 
Првовенчаног до ул. 7. јули, улицом 7. јули до ул. Првомајске, од ул. Првомајске 
до ул. Зеленгорске, улицом Зеленгорском до ул. Војводе Мишића, улицама Војводе 
Мишића, Ратка Вукићевића и Филипа Вишњића до железничке пруге Ниш-
Димитровград, пругом до раскрснице улица Хајдук Вељкове и Епископске, ул. 
Епископском до Трга 14. октобар, ул. Пријездином до ул. Цара Душана, ул. 



Обилићев венац од Југ Богданове до пруге Београд-Димитровград, пругом до ул. 
Генерала Милојка Лешјанина, улицом Генерала Милојка Лешјанина до ул. 
Кнегиње Љубице, ул. Кнегиње Љубице преко Каменог моста, Булеваром 12. 
фебруар  до ул. Ђуке Динић.  

           Наведено подручје обухвата улице:      

 Кеј 29.Децембра,Милентијева,Јеронимова,7.Јули од Краља Стевана 
Првовенча-ног до Трга Краља Милана, Светосавска, Мачванска, Лоле 
Рибара,Орловића Павла, Страхињића Бана, Добриле Трајковић, Тодора 
Миловановића од Зеленгорске до Првомајске, Вожда Карађорђа од Краља 
Стевана Првовенчаног до Бул. Зорана Ђинђића,Генерала Боже Јанковића, 
Приморска,Прешернова, Војводе Вука, Краља Вукашина,Јосифа  Панчића, Мије 
Петровића, Хајдук Вељкова, Учитељ Милина, Томе Роксандића, Рајићева, Трг 
Учитељ Тасе, Добричина, Чаирска, Ивана Гундулића, Бранислава Нушића, 
Љубичка,Учитељ Тасина, Јанка Веселиновића, Облачића Рада, Пријездина, Југ 
Богданова од ул. Обилићев венац до Трга павла Стојковића, Козарачка, 
Топличина, Југовићева, Сретена Стефановића, Ново-пазрска, Јована Ристића до 
пруге Београд-Димитровград, Вардарска, Соколска, Петра Вучинића,               
Власинска, Душка Радовића, Кеј Мике Палигорића до Цетињске, Јелене 
Димитријевић, Шуматовачка од бул.12.Фебруар до Трга Братства и Јединства, 
Трг Братства и Јединства, Анете Андрејевић, Франца Розмана, Добричка, 
Јадранска, Кеј Српских Сестара, Марка Орешковића, Скопљанска, Руђера 
Бошковића, Балканска, Светозара Марковића (без дела који припада централној 
зони), Дрварска, Караџићева, Генерала Транијеа  и Нишка Тврђава.  
 
 Подручје Нишке Бање које обухвата ул. Српских јунака, ул. Рузвелтову, 
Трг Републике и ул. Хајдук Вељкову.  
 
 
          II   ЗОНА  
 
 Подручје Ниша ограничено спољном границом I зоне и својом спољном 
границом која иде од моста Младости, левом обалом Нишаве до ушћа Габровачке 
реке, Габровачком реком до пруге Ниш-Димитровград, пругом до ул. Обилићев 
венац преко Трга Мије Станимировић, ул. Војводе Путника до ул. Ђуре Јакшића, 
улицама Ђуре Јакшића, Гоце Делчева до ул. Димитрија Туцовића, ул. Димитрија 
Туцовића преко Трга Мије Станимировић, ул. Јована Ристића до пруге Београд-
Димитровград, пругом до пружног прелаза између Сарајевске улице и Булевара 
12. фебруар и назад преко Градског поља до Булевара Никола Тесла, Булеваром 
Никола Тесла до моста Младости и следећим улицама: Пантелејска, Чегарска до 
Скадарске, Косовке девојке, Сомборска, Књажевачка, Пролетерска, Булевар 
Медиана, Византијски булевар и ул. Мајаковског . 

          Наведено подручје обухвата улице: 

 ул. 7. Јули од ул. Краља Стевана Првовенчаног, Булевар Немањића до 
Габровачке Реке осим подручја Булевар Немањића од броја 46 до улице Бошко 
Буха, Улицом Бошко Буха до Улице Мајора Генића, Благоја Паровића, Бранка 
Крсмановића, Народних Хероја, Криве Ливаде, Париске Комуне, Романијска, 



Византијски булевар,Војводе Степе,Цвијићева,Ћирила и Методија,Војводе 
Танкосића, Тодора Миловановића од Зеленгорске до Војводе Танкосића, Јована 
Скерлића,Војводе Мишића од Зеленгорске до Бул. Немањића,Хајдук Станкова, 
Драгише Цветковића,Уроша Предића,Конрада Жилника,Банатска, 
Пиротска,Мајора Генића, Пастерова, Ренгенова, Великотрнавска, Др.Милутина 
Ивковића,Сремска, 21.Маја, Војислава Милошевића, Бледска,Устаничка,Николе 
Коперника, Сићевачка, Врањанска, Радних Бригада,Васе Албанца,Душана 
Тривунца,Пролетерска,Бранка Миљковића од Нишаве до Византијског 
Булевара,Мајаковског до Бул. Светог Цара Константина,Душанова од Војводе 
Мишића до Бул. Зорана Ђинђића, 9. Бригаде, Сестре Баковић, Зетска, Љубе 
Ненадовића, Љубе Дидића, Михајла Пупина, Првог устанка, Станка 
Власотинчанина,Марије Бурсаћ, Делиградска,Саве Ковачевића, Војводе  Косте 
Војиновића, Високог Стевана, Немањина, Цара Уроша, Косанчићева, Рашићева, 
Цара Лазара, Лазе Костића, Краљевића Марка,Југ Богданова до ул.Обилићев 
венац, Стојана Новаковића, Јабланичка,Катићева,Доситеја 
Обрадовића,Дечанска,С.Милетића,Мајке Јевросиме,Мије Поповића, Обилићев 
Венац од пруге Београд-Димитровград до Војводе Путника,Трг Мије 
Станимировића, Војводе Путника,Ђуре Јакшића, Гоце Делчева Мостарска, 
Дравска, Кајмакчеланска, Прокупачка, Штипска, Приштинска, Охридска, 
Војводе Бојовића,Димитрија Туцовића од ул.Гоце Делчева до Трга Мије 
Станимировића, Новосадска, Струмичка,Симе Матвуља од пруге до Кнегиње 
Љубице, Кеј Мике Палигорића од Цетињске до Винареве, Винарава,Владимира 
Гортана, Шумадијска од Винареве до Бул.12.Фебруар,Зеке Буљубаше,Кочићева, 
М.Стева- новића,Пуковника Рајевског и Београдска. 
 
 Подручје Нишке Бање, без улица из I зоне и без насеља "Женева". 
 
 
 III   ЗОНА 
 
 Подручје Ниша које обухвата следећа насеља осим улица које нису 
обухваћене наведеним зонама: "Ратко Павловић", "Моша Пијаде", "Бранко 
Мишић-Каменко", „Медиана“, "Делијски Вис", "Црвена звезда", "Палилула", 
"Расадник", "Гаврило Принцип", "Бубањ", "Ледена стена", "Ђука Динић", "12. 
фебруар", "Ратко Јовић", "Бранко Бјеговић" , "Милка Протић", "Доња 
Врежина" и "Чалије". 
 Подручје Нишке Бање које обухвата насеље "Женева". 
 
 
 IV    ЗОНА 
 
 Подручје насељених места: Брзи Брод, Суви До, "Никола Тесла", 
Медошевац, Поповац, Паси Пољана, Доњи Комрен, Горњи Комрен и "9. мај". 
 
 
          V    ЗОНА 
 
         Подручја осталих насељених места на територији Града Ниша. 
 
 



                                                               Члан 12. 
 
              У члану 65. став 1. после друге алинеје, додаје се нова алинеја која гласи:  
 
                                                 
            -  ТПЦ „Горча“ 
                  -приземље           1.000,00 динара 
                    мезанин                900,00 динара 
                   I спрат                    800,00 динара 
                  II спарт                   700,00 динара 
                 III спарт                   500,00 динара 
                 поткровље              400, 00 динара 
 
   
                                                                  Члан 13. 
 
          У члану 68. став 1. после друге алинеје,  додаје се нова алинеја која гласи: 
 
        „ - ТПЦ „Горча“ 
                  -приземље               160,00 динара 
                    мезанин                 150,00 динара 
                    I спрат                   130,00 динара 
                   II спарт                     90,00 динара 
                   III спарт                   60,00 динара 
                  поткровље                50,00 динара „  
        У ставу 2. истог члана после речи „уметници,“ додају се речи „струковне 
коморе,“. 
        У истом ставу после друге алинеје,  додаје се нова алинеја која гласи: 
       „ - ТПЦ „Горча“ 
                  -приземље                 80,00 динара 
                    мезанин                   70,00 динара 
                    I спрат                     60,00 динара 
                   II спарт                    50,00 динара 
                   III спарт                   30,00 динара 
                   поткровље              30, 00 динара „  
 
 
                                                            Члан 14. 
 
          У члану 69. став 1. после друге алинеје, додаје се нова алинеја која гласи: 
 
        „ - ТПЦ „Горча“ 
                  -приземље                 400,00 динара 
                    мезанин                   380,00 динара 
                    I спрат                     350,00 динара 
                   II спарт                     300,00 динара 
                  III спарт                    250,00 динара 
                поткровље                  220, 00 динара „  
 
 



                                                        Члан 15. 
 
        У члану 70. став 1. тачка 1. после речи: ТПЦ “Калча“ додају се речи: „ и ТПЦ 
„Горча“;“ 
 
 
 
                                                         Члан 16. 
 
        У члану 71. став 1. алинеја 1. после речи: ТПЦ“Калча“ додају се речи: „ и 
ТПЦ  „Горча“,“ 
 
 
 
                                                          Члан 17. 
 
           У члану 75. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:   
 
         „Уколико пословни простор није дат у закуп ни после три јавна надметања, 
односно прикупљања писаних понуда, због недовољног броја учесника огласа, 
управа надлежна за пословни простор почетни износ закупнине умањује за 50 %.“ 
   
 
             
                                                          Члан 18. 
 
        Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града  да сачини и објави 
пречишћен текст одлуке. 
 
 
                                                           Члан 19. 

 
        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“.   
 
 
 
Број: _____________/2010 
 
У Нишу, __________ 2010. године 

    
                                                                     

    СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
  

                 Председник 
 

                                                                           Проф. др Миле Илић 
 


