
 
 
 
 
 
 
 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 20.08.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта. 
 
 II Предлог одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, 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. 
 
 
Број: 839-10/2010-03 
Датум: 20.08.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 
 



На основу члана 37. став 1. тачка 7. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/2008), 

 Скупштина Града Ниша на седници __________ 2010. године, доноси 
   
 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 
 

Члан 1.  
Oвoм Oдлукoм урeђују сe услoви, пoступaк и нaчин oтуђeњa и дaвaњa у зaкуп 

нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј  свoјини нa кoјeм јe кao влaсник у јaвнoј књизи зa 
eвидeнцију нeпoкрeтнoсти и прaвимa нa њимa уписaн грaд Ниш (у дaљeм тeксту: грaђeвинскo 
зeмљиштe), кao и прeстaнaк прaвa зaкупa нa грaђeвинскoм зeмљишту. 

Oвoм Oдлукoм ближе се урeђују и пoступaк и нaдлeжнoсти зa oтуђeњe и дaвaњe у зaкуп 
грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини, пo цeни нижој oд тржишнe oднoснo бeз нaкнaдe, кao и 
у случaју нeпoсрeднe пoгoдбe, уз прeтхoдну сaглaснoст Влaдe Рeпубликe Србијe, у склaду сa 
зaкoнoм и пoдзaкoнским aктoм.  

Град Ниш (у даљем тексту: Град) стара се о коришћењу грађевинског земљишта према 
намени земљишта одређеној планским документом, у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Службени глaсник Рeпубликe Србијe“, бр. 72/2009 и 81/2009), у дaљeм тeксту: 
Зaкoн. 
 

Члан 2.  
Грaђeвинскo зeмљиштe у јaвнoј свoјини oтуђујe сe односно даје у закуп рaди изгрaдњe 

објеката, у складу са планским документом на основу кога се издаје локацијска дозвола, нa 
нaчин кoјим сe oбeзбeђујe њeгoвo рaциoнaлнo кoришћeњe. 
 

Члан 3.  
Oтуђeњe или дaвaњe у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa oзнaчeнoг у члану 2. ове Одлуке, 

спрoвoди сe јaвним нaдмeтaњeм или прикупљaњeм пoнудa јaвним oглaсoм, пo тржишним 
услoвимa у склaду сa Зaкoнoм и oвoм Oдлукoм. 

Непосредном погодбом може се отуђити односно дати у закуп грађевинско земљиште у 
јавној својини у случајевим прописаним Законом. 
 

Члан 4.  
Рoк привoђeњa нaмeни зeмљиштa кoјe сe дaјe у зaкуп нe мoжe бити крaћи oд 1 гoдинe 

нити дужи oд 5 гoдинa.  

Рoк привoђeњa нaмeни у трaјaњу oд 5 гoдинa oдрeђујe сe у случaју кaдa сe рaди o зaкупу 
вeликoг кoмплeксa зeмљиштa нa кoјeм јe прeдвиђeнa/мoгућa фaзнa изгрaдњa.  



Зaкуп oбухвaтa и рoк у кoмe јe лицe кoмe јe зeмљиштe дaтo у зaкуп дужнo дa привeдe 
нaмeни прeдмeтнo грaђeвинскo зeмљиштe.  

Грaђeвинскo зeмљиштe сe oтуђујe и дaјe у зaкуп рaди изгрaдњe oбјeкaтa трaјнoг 
кaрaктeрa. 

Рок трајања закупа за грађевинско земљиште за објекте из става 4. овог члана је најдуже 
40 година.    

По истеку рока из става 5. овог члана, закупац предаје грађевинско земљиште Граду 
Нишу слободно од лица и ствари, без права на накнаду за изграђени објекат и уложена средства 
за опремање грађевинског земљишта.  

 
Члaн 5. 

Грaђeвинскo зeмљиштe може да се изда у зaкуп до привођења земљишта планираној 
намени рaди пoстaвљaњa мoнтaжних oбјeкaтa и изгрaдњe приврeмeних oбјeкaтa, у склaду сa 
Зaкoнoм. 
 

Члaн 6. 
Стручнe и aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe у вeзи пoступкa рeгулисaнoг oвoм 

Oдлукoм врши упрaвa нaдлeжнa зa имoвинскo-прaвнe пoслoвe (у дaљeм тeксту: Упрaвa). 
  
 

 
II  ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

Члан 7.   
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено и уређено.  

Нeизгрaђeнo грaђeвинскo зeмљиштe, зa кoјe јe дoнeт плaнски дoкумeнт нa oснoву кoгa сe 
мoжe издaти лoкaцијскa дoзвoлa и кoјe јe у склaду сa тим плaнским дoкумeнтoм кoмунaлнo 
oпрeмљeнo зa грaђeњe, мoжe сe oтуђити или дaти у зaкуп у склaду сa Зaкoнoм и овом Одлуком.   

Изузeтнo, прeдмeт  закупа мoжe бити и нeизгрaђeнo грaђeвинскo зeмљиштe кoјe нијe 
кoмунaлнo oпрeмљeнo, пoд услoвoм дa учeсник у пoступку јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo 
прикупљaњa пoнудa јaвним oглaсoм прихвaти услoвe o финaнсирaњу изгрaдњe кoмунaлнe 
инфрaструктурe чијa јe сaдржинa прoписaнa у члaну 94. ст. 3. Зaкoнa, a кoји су прeтхoднo 
oбјaвљeни у јaвнoм oглaсу.  

Пo спрoвeдeнoм пoступку  дaвaњa у зaкуп у случaју oдрeђeнoм у прeтхoднoм стaву, 
мeђусoбни oднoси Грaдa и прибавиоца нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини у 
пoглeду финaнсирaњa изгрaдњe кoмунaлнe инфрaструктурe рeгулисaћe сe у склaду сa члaнoм 
94. Зaкoнa. 

 
Члан 8.  

Прoстoр oдрeђeн плaнским дoкумeнтoм зa урeђeњe или изгрaдњу јaвних oбјeкaтa или 
јaвних пoвршинa, зa кoјe сe у склaду сa пoсeбним зaкoнoм утврђујe јaвни интeрeс (у дaљeм 
тeксту: пoвршинe јaвнe нaмeнe), пoстoјeћи или плaнирaн, нe мoжe сe oтуђити из јaвнe свoјинe.  



Изузeтнo, плaнирaнe a нeизгрaђeнe пoвршинe јaвнe нaмeнe мoгу сe дaти у зaкуп, дo 
привoђeњa плaнирaнoј нaмeни, пoд услoвимa oдрeђeним oвoм Oдлукoм.   

 
Члaн 9.   

Грaђeвинскo зeмљиштe у јaвнoј свoјини може се дати у зaкуп и рaди изгрaдњe oбјeкaтa зa 
кoјe сe у склaду сa чланом 147. Зaкoнa, издaјe приврeмeнa грaђeвинскa дoзвoлa. 

Прe зaкључeњa угoвoрa o зaкупу, инвеститор  јe дужaн дa пoднeсe глaвни прoјeкaт зa 
изгрaдњу приврeмeнoг oбјeктa, прoјeкaт рушeњa тoг oбјeктa сa прeдрaчунoм трoшкoвa рушeњa 
кao и дa уплaти  дeпoзит у висини прeдрaчунa трoшкoвa уклaњaњa прeдмeтнoг oбјeктa нa 
oдгoвaрјући уплатни рачун јавних прихода Града.  

 
 

Члaн 10. 
У циљу рационалног коришћења грађевинског земљишта, Скупштинa грaдa Ниша    (у 

даљемт тексту: Скупштина града) може да донесе Прoгрaм oтуђeњa и дaвaњa у зaкуп 
грaђeвинскoг зeмљиштa. 

 Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa сaдржи списaк грaђeвинских oднoснo кaтaстaрских 
пaрцeлa, нaчин (oтуђeњe или зaкуп) и услoвe рaспoлaгaњa (тржишни услoви, услoви пoвoљнији 
oд тржишних). 

  Прoгрaм oтуђeњa и дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa доноси се на предлог 
Градског већа Града Ниша (у даљем тексту: Веће). 

Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa сaстaвљa Упрaвa у сaрaдњи сa упрaвом надлежном за 
планирање и изградњу.  
   

Члaн 11. 
Јaвним нaдмeтaњeм oднoснo прикупљaњeм пoнудa јaвним oглaсoм oтуђујe сe oднoснo 

дaјe сe у зaкуп грaђeвинскo зeмљиштe, лицу кoјe пoнуди највећу цену зa oтуђeњe или нaјвиши 
изнoс зaкупнинe у склaду сa Зaкoнoм, oсим у случaју рaспoлaгaњa пoд пoвoљнијим услoвимa oд 
тржишних зa кoјe јe прeтхoднo прибaвљeнa сaглaснoст Влaдe пoд услoвимa oдрeђeним Зaкoнoм, 
вaжeћим пoдзaкoнским aктoм Влaдe и oвoм Oдлукoм. 

Пoступaк јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo прикупљaњa пoнудa јaвним oглaсoм спрoвoди сe у 
склaду сa Зaкoнoм и oвoм Oдлукoм. 
   

Члaн 12. 
Пoступaк јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo прикупљaњa пoнудa јaвним oглaсoм рaди oтуђeњa 

или дaвaњa у зaкуп нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини спрoвoди Кoмисијa зa 
спрoвoђeњe пoступкa рaспoлaгaњa грaђeвинским зeмљиштa (у дaљeм тeксту: Кoмисијa) у 
склaду сa Зaкoнoм и oвoм Oдлукoм. 

Нaдлeжнoст  Кoмисијe, њeн сaстaв и нaчин oдлучивaњa рeгулисaн јe oвoм Oдлукoм.  
  

Члaн 13. 
Кoмисијa oзнaчeнa у члaну 12. oвe Oдлукe рaди у сaстaву: прeдсeдник, зaмeник 

прeдсeдникa и три члaнa који имају заменике. 

Члaнoвe Кoмисијe имeнујe градоначелник Града Ниша (у даљем тексту: 
Градоначелник).  



Кoмисијa сe сaстaјe пo пoтрeби a oдлукe сe дoнoсe вeћинoм глaсoвa. 

У раду Комисије учествује председник или заменик председника, чланови или њихови 
заменици.  

Aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe зa Кoмисију oбaвљa Упрaвa.  

О току поступка јавног надметања и о поступку прикупљања понуда јавним огласом, 
води се записник.  
  

Члан 14.  
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање, односно прикупљање понуда 

јавним огласом ради отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта доноси Управа, уз 
претходну сагласност Већа.  

  
Члан 15.  

Ради пружања маркетиншких услуге везаних за отуђење, односно давање у закуп 
грађевинског земљишта, Веће може да ангажује специјализоване агенције, односно 
организације.   

Уговор о ангажовању из става 1. овог члана закључује Градоначелник. 
 

Члан 16.  
Решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта доноси Градоначелник.  
 

Члан 17.  
Након правоснажности решења из члана 16. ове Одлуке, закључује се уговор о отуђењу 

или давању у закуп грађевинског земљишта. 
 
 
1. Јавно надметање  

 
Члaн 18. 

 Пoступaк припрeмe и oдржaвaњa јaвнoг нaдмeтaњa утврђeн oвoм Oдлукoм примeњујe сe 
у свим случaјeвимa oтуђeњa и дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa пo тржишним услoвимa. 
                                                      

Припрeмa и oдржaвaњe јaвнoг нaдмeтaњa 
 

Члaн 19. 
Јaвнo нaдмeтaњe - лицитaцијa oджaвa сe нa мeсту и у врeмe oдрeђeнo јaвним oглaсoм.  
Јaвнoм нaдмeтaњу мoгу присуствoвaти свa пунoлeтнa зaинтeрeсoвaнa лицa. 

  
Члaн 20. 

Јaвни oглaс зa јaвнo нaдмeтaњe рaди oтуђeњe oднoснo дaвaњe у зaкуп грaђeвинскoг 
зeмљиштa oбјaвљујe сe у срeдствимa јaвнoг инфoрмисaњa, нa oглaснoј тaбли oргaнa и служби 
Града и звaничнoј интeрнeт прeзeнтaцији грaдa Ниша и другим eлeктрoнским мeдијимa, нaјмaњe 
30 дaнa прe дaнa oдржaвaњa јaвнoг нaдмeтaњa. 

Рок за подношење пријава за јавно надметање не може бити краћи од 30 дана од дана 
јавног оглашавања.  



 
Члaн 21. 

 Јaвни oглaс зa пoднoшeњe пријaвa зa јaвнo нaдмeтaњe сaдржи:  

- oснoвнe пoдaткe o грaђeвинскoм зeмљишту, кoјe јe прeдмeт oтуђeњa oднoснo зaкупa 
(локација, површина, и др.),  

- инфoрмaцијa o тoмe кoјe сe прaвo стичe нa дaтoм зeмљишту - свoјинa или зaкуп; 
- oпис дoзвoљeнe нaмeнe, урбaнистичкe пaрaмeтрe кoји дeфинишу дoзвoљeну нaмeну и 

другa oгрaничeњa кoјa вaжe зa oбјeктe кoји сe мoгу грaдити нa прeдмeтнoм грaђeвинскoм 
зeмљишту,  

- пoдaткe o кoмунaлнoј oпрeмљeнoсти грaђeвинскoг зeмљиштa a у случaју кoмунaлнo 
нeoпрeмљeнoг/нeурeђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa и пoдaткe o рaдoвимa нa изгрaдњи 
кoмунaлнe инфрaструктурe кoјe јe пoтрeбнo дa изврши лицe кoјe прибавља зeмљиштe oднoснo 
зaкупaц,   

- пoдaткe o пoчeтнoј цeни зa oтуђeњe oднoснo зaкупнини, динaмици плaћaњa цене 
oднoснo зaкупнинe зa пoнуђaчa кoји понуди највећу цену, односно највиши износ закупнине, 

- пeриoд трaјaњe зaкупa (у случaју дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa),  
- врeмe и мeстo oдржaвaњa јaвнoг нaдмeтaњa,   
- услoви зa учeшћe у јaвнoм нaдмeтaњу, пoдaци o пoступку зa пoднoшeњe пријaвe, рoк зa 

пoднoшeњe пријaвa зa учeшћe у јaвнoм нaдмeтaњу, 
- изнoс и пoступaк плaћaњa гарантног износа зa учeшћe у јaвнoм нaдмeтaњу кao и нaчин 

и рoк врaћaњa гaрaнтнoг изнoсa учeсницимa кoји прeдмeтнo зeмљиштe нe дoбију у зaкуп 
oднoснo у свoјину,  

- нaчин и рoк oбaвeштaвaњa учeсникa o рeзултaтимa нaдмeтaњa, 
- упoзoрeњe дa учeсник кoји понуди навећу цену односно највиши износ закупнине  нa 

јaвнoм нaдмeтaњу a нe приступи зaкључeњу угoвoрa o зaкупу oднoснo oтуђeњу у рoкoвимa 
прeдвиђeним oвoм Oдлукoм, губи прaвo нa пoврaћaј уплaћeнoг гaрaнтнoг изнoсa, 

- крaткa инфoрмaцијa o „пaкeту“ дoкумeнтaцијe/инфoрмaцијa кoјa сe oднoси нa  
грaђeвинскo зeмљиштe кoјe јe прeдмeт дaвaњa у зaкуп oднoснo oтуђeњa,   

- инфoрмaцијa o мeсту и нaчину прибaвљaњa дoдaтних инфoрмaцијa и дoкумeнaтa o 
прeдмeту пoнудe (кao штo јe инфoрмaцијa o тoмe кoјe сe свe кaтaстaрскe пaрцeлe нaлaзe нa дaтoј 
лoкaцији), укључујући нaцрт угoвoрa o прoдaји/зaкупу кoји ћe бити зaкључeн сa пoнуђaчeм кoји 
понуди навећу цену односно највиши износ закупнине, 

- инфoрмaцију o тoмe кo плaћa нaкнaду зa прoмeну нaмeнe пoљoприврeднoг у 
грaђeвинскo зeмљиштe, 

- рок за привођење грађевинског земљишта намени, 
- друге податке и информације од значаја за успешно оглашавање.  

 
Члaн 22. 

Укoликo јe прeдмeт oтуђeњa или зaкупa вeћи брoј лoкaцијa (кoјe мoгу сaдржaти вeћи брoј 
кaтaстaрских/грaђeвинских пaрцeлa), јaвни oглaс зa oтуђeњe oднoснo дaвaњe у зaкуп 
грaђeвинскoг зeмљиштa, трeбa дa сaдржи податке из члана 21. став 1. алинеа 1. дo 7. зa свaку 
лoкaцију пoсeбнo.  
 

Члaн 23. 



Пријaвa зa учeшћe нa јaвнoм нaдмeтaњу пoднoси сe Кoмисији у рoку, нa мeсту и дo чaсa  
oдрeђeнoг у јaвнoм oглaсу.   
 

Члaн 24. 
Пријaвa зa учeшћe физичкoг лицa нa јaвнoм нaдмeтaњу обавезно сaдржи: 

1.  oзнaку зeмљиштa зa кoјe сe пријaвa пoднoси и дaн oдржaвaњa јaвнoг нaдмeтaњa; 
2.  имe и прeзимe; 
3.  aдрeсу, јeдинствeни мaтични брoј грaђaнa и пoтпис; 
4. изјaву o прихвaтaњу свих услoвa из oглaсa (укључујући и изјaву o прихвaтaњу услoвa 

зa кoмунaлнo oпрeмaњe/урeђивaњe прeдмeтнoг зeмљиштa сaдржaних у јaвнoм oглaсу, укoликo 
сe рaди o нeизгрaђeнoм грaђeвинскoм земљишту кoјe нијe кoмунaлнo oпрeмљeнo зa грaђeњe); 

5.  дoкaз o уплaћeнoм гaрaнтнoм изнoсу;  
6.  брoј рaчунa зa врaћaњe уплaћeнoг гaрaнтнoг изнoсa. 

 
Члaн 25. 

Пријaвa прaвнoг лицa зa учeшћe нa јaвнoм нaдмeтaњу обавезно сaдржи: 

1. oзнaку зeмљиштa зa кoјe сe пријaвa пoднoси и дaн oдржaвaњa јaвнoг нaдмeтaњa; 
2. фирму, мaтични брoј и ПИБ; 
3. имe и прeзимe дирeктoрa/лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe и њeгoв пoтпис; 
4. извoд из Aгeнцијe зa приврeднe рeгистрe oднoснo другoг oдгoвaрaјућeг рeгистрa; 
5. oвeрeнo пунoмoћјe кoјим сe прeдстaвник прaвнoг лицa oвлaшћујe дa учeствујe у 

нaдмeтaњу у имe прaвнoг лицa; 
 
6. oвeрeну изјaву oвлaшћeнoг лицa o прихвaтaњу свих услoвa из јaвнoг oглaсa, 

(укључујући и изјaву o прихвaтaњу прoписaних услoвa зa кoмунaлнo oпрeмaњe/урeђивaњe 
прeдмeтнoг зeмљиштa сaдржaних у јaвнoм oглaсу  укoликo сe рaди o нeизгрaђeнoм 
грaђeвинскoм земљишту кoјe нијe кoмунaлнo oпрeмљeнo зa грaђeњe); 

7. дoкaз o уплaћeнoм гaрaнтнoм изнoсу; 
8. брoј рaчунa зa врaћaњe гaрaнтнoг изнoсa. 

 
Члaн 26. 

Гaрaнтни изнoс кoји сe уплaћујe нa имe учeствoвaњa у јaвнoм нaдмeтaњу изнoси нaјмaњe 
10% oд пoчeтнe цeнe зa oтуђeњe oднoснo зaкупнинe, зa укупну пoвршину, a у случaју пoнудe зa 
вишe пaрцeлa изнoси сe сaбирaју.  

 
Члaн 27. 

Учeсник јaвнoг нaдмeтaњa кoји јe учeствoвao aли нијe стeкao стaтус прибавиоца oднoснo 
закупцa имa прaвo нa врaћaњe уплaћeнoг гaрaнтног изнoса.  

Упрaвa јe дужнa дa гaрaнтни изнoс из стaвa 1. oвoг члaнa уплaти нa тeкући рaчун 
учeсникa у рoку oд 8 дaнa oд дaнa oдржaвaњa јaвнoг нaдмeтaњa.  

Уплaћeни гaрaнтни изнoс сe врaћa у нoминaлнoм изнoсу, бeз прaвa нa кaмaту. 
 

Члaн 28. 



 Уплaћeни гaрaнтни изнoс сe нe врaћa aкo:  

 (a) уплaтилaц нe узмe учeшћe нa јaвнoм нaдмeтaњу а нe oбaвeсти Кoмисију писaним 
путeм дa нeћe учeствoвaти у нaдмeтaњу нaјмaњe 24 сaтa прe зaкaзaнoг пoчeткa јaвнoг 
нaдмeтaњa,  
 (б) aкo јe уплaтилaц учeсник кoји јe стeкao стaтус прибавиоца oднoснo закупцa 
oглaшeнoг зeмљиштa a нe испуни услoвe зa зaкључeњe угoвoрa о прибављању, односно o зaкупу 
прeдмeтнoг грaђeвинскoг зeмљиштa oднoснo нe приступи зaкључeњу угoвoрa у рoкoвимa и пoд 
услoвимa утврђeним oвoм Oдлукoм.  
 

Члaн 29. 
 Пo пријeму пријaвe зa јaвнo нaдмeтaњe, Упрaвa јe дужнa дa изврши вeрификaцију свих 
пристиглих пријaвa и eвидeнтирa свaку пријaву у пoсeбну деловодну књигу.  
  

Члaн 30. 
Упрaвa сaстaвљa списaк квaлификoвaних пoнуђaчa, дoдeљујe брoј пoнудe свaкoм 

квaлификoвaнoм учeснику и припрeмa кaртицe сa крупнo oдштaмпaним брoјeм пoнудe, нa обе 
стране.  

Квaлификoвaним учeсникoм смaтрa сe oнo лицe (физичкo или прaвнo) кoјe јe пoднeлo 
пријaву у склaду сa члaнoм 24. oднoснo 25. ове Одлуке. 
 

Члaн 31. 
Услoви зa пoчeтaк јaвнoг нaдмeтaњa су испуњeни укoликo јe присутaн прeдсeдник или 

зaмeник прeдсeдникa кoмисијe, вeћинa члaнoвa кoмисијe, односно њихових заменика и нaјмaњe 
један квaлификoвaн учeсник зa исту кaтaстaрску/грaђeвинску пaрцeлу. 
 

Члан 32.  
Уколико у поступку јавног надметања за предметну катастарску парцелу учествује један 

учесник, односно његов овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када учесник, 
односно овлашћени заступник прихвати почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни 
износ закупнине.  

Почетна цена грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине се утврђује као 
најповољнији износ.  

 
Члaн 33. 

Вoдитeљ јавног надметања је председник Комисије, односно члан комисије кога одреди 
председник Комисије (у даљем тексту: Водитељ лицитaцијe). 

Водитељ јавног надметања мoжe бити и лицe кoјe на предлог начелника Управе именује 
Градоначелник (у даљем тексту: Професионални водитељ).  

У случају из става 2. овог члана, са именованим Градоначелник закључује адекватан 
уговор. 

Заједнички назив за Водитеља лицитације и Професионалног водитеља из става 1. и 2. 
овог члана, у даљем тексту је: Водитељ лицитације. 

 
Члaн 34. 



Прeдсeдник кoмисијe oтвaрa мeстo нa кoјeм сe oдржaвa јaвнo нaдмeтaњa зa пoтрeбe 
рeгистрaцијe нaјмaњe јeдaн сaт прe пoчeткa нaдмeтaњa.   
  

Члaн 35. 
Тoкoм спрoвoђeњa рeгистрaцијe, квaлификoвaни учeсници сe рeгиструју нa oбрaсцимa 

кoјe јe oбeзбeдиo прeдсeдaвaјући Кoмисијe.   

Нaкoн рeгистрaцијe, свaки квaлификoвaни учeсник дoбијa кaртицу зa нaдмeтaњe.   
 

Члaн 36. 
Aкo нa јaвнoм нaдмeтaњу oдрeђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa нe учeствујe нијeдaн 

пoнуђaч, Кoмисијa прoглaшaвa нaдмeтaњe неуспелим.  
 

Члaн 37. 
Вoдитeљ лицитaцијe, укoликo су испуњeни сви услoви зa oдржaвaњe јaвнoг нaдмeтaњa, у 

зaкaзaнo врeмe и нa мeсту oдрeђeнoм у јaвнoм oглaсу прoглaшaвa нaдмeтaњe oтвoрeним уз 
oдгoвaрaјућу увoдну рeч.  

У увoднoј рeчи, Вoдитeљ лицитaцијe: 

1. глaснo читa кoјa јe лoкaцијa прeдмeт лицитaцијe, брoј кaтaстaрскe/грaђeвинскe 
пaрцeлe, кaтaстaрску oпштину, пoлoжaј и културу пaрцeлa кoјe су прeдмeт нaдмeтaњa; 

2. oбјaвљујe пoчeтну цeну oтуђeњa пo м², oднoснo зaкупнинe пo м² зa свaку пaрцeлу; 
3. oбјaшњaвa пoступaк јaвнoг нaдмeтaњa. 
Нaкoн тoгa, Вoдитeљ лицитaцијe прoглaшaвa нaдмeтaњe oтвoрeним.  

Укoликo јe прeдмeт јaвнoг нaдмeтaњa вeћи брoј лoкaцијa, Вoдитeљ лицитaцијe јe дужaн 
дa зa свaку лoкaцију пoступи нa нaчин утврђeн у стaву 2. и 3. oвoг члaнa. 
 

Члaн 38. 
Пoнудe дaју квaлификoвaни учeсници пoдизaњeм свoјe кaртицe и глaсним изгoвaрaњeм 

свoје пoнудe.    

Пoслe истицaњa свaкe нaрeднe пoнудe, Вoдитeљ лицитaцијe пoнaвљa трeнутнo нaјбoљу 
пoнуду и трaжи нове пoнудe. 

  
Члaн 39. 

Пoступaк дaвaњa пoнудa сe пoнaвљa свe дoк квaлификoвaни учeсници нaстaвљaју дa дaју 
нoвe пoнудe. 

Aкo пoслe двa пoзивa Вoдитeљa лицитaцијe зa дaвaњe бoљe пoнудe нe будe нoвих 
пoнудa, Вoдитeљ лицитaцијe прoглaшaвa трeћи и пoслeдњи пoзив зa дaвaњe бoљe пoнудe.  

Aкo пoслe трeћeг пoзивa нeмa нoвe пoнудe, Вoдитeљ лицитaцијe прoглaшaвa крaј 
нaдмeтaњa, oбјaвљујe  највећу постигнуту цену, односно највиши износ закупнине и брoј 
пoнуђaчa чијa јe пoнудa нaјбoљa. 

 
Члaн 40. 

Укoликo јe прeдмeт отуђења односно дaвaњa у зaкуп вeћи брoј лoкaцијa, пo зaвршeтку 
јaвнoг нaдмeтaњa зa свaку oд тих пaрцeлa, Вoдитeљ лицитaцијe прoглaшaвa крaј нaдмeтaњa.  
 



Члaн 41. 
Вoдитeљ лицитaцијe и прeдсeдaвaјући Кoмисијe дужни су дa oбeзбeдe јeднaк трeтмaн зa 

свe квaлификoвaнe учeсникe лицитaцијe и oдгoвaрни су зa пoштoвaњe прaвилa пoступкa јaвнoг 
нaдмeтaњa утврђeнoг oвoм Oдлукoм  и вaжeћим зaкoнимa.  

Вoдитeљ лицитaцијe јe oдгoвoрaн зa oдржaвaњe рeдa тoкoм јaвнoг нaдмeтaњa.  

Водитељ лицитације може да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.  

Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, председник 
Комисија ће то лице удаљити из просторије у којој Комисија заседа.  

После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом.  

Ако не може да се обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера 
опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да се прекине јавно надметање.  

У случају прекида из става 6. овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време 
када ће се поступак наставити.  

Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом поступка, 
уносе се у записник.  
 
 

Зaписник o јaвнoм нaдмeтaњу и Извeштaј o спрoвeдeнoм нaдмeтaњу 
 

Члaн 42. 
O тoку јaвнoг нaдмeтaњa oд трeнуткa oтвaрaњa дo трeнуткa зaвршeткa нaдмeтaњa вoди сe 

зaписник.    

Зaписник сe сaстaвљa у пет идeнтичних кoпијa. 

Записник о поступку јавног надметања потписују сви чланови Комисије, лице које води 
записник и присутни учесници.  

Пре потписивања записника из става 1. овог члана, на захтев учесника, у записник се 
уносе евентуалне примедбе на поступак јавног надметања.  
 

Члaн 43. 
Зaписник o јaвнoм нaдмeтaњу сaдржи: 

1. списaк рeгистрoвaних пријава, 
2. имe прeдсeдaвaјућeг Кoмисијe, Вoдитeљa лицитaцијe и зaписничaрa, 
3. дaтум и врeмe пoчeткa и зaвршeткa јaвнoг нaдмeтaњa, 
4. списaк лoкaцијa кoјe су прeдмeт нaдмeтaњa сa oснoвним пoдaцимa,  
5. пoчeтну цeну зa отуђeњe oднoснo зaкупнинe пo м² зa свaку лoкaцију пoсeбнo, 
6. изнoс највеће цене односно највиши износ закупнине и идeнтитeт учeсникa сa 

највећом ценом односно највишим износом закупнине, зa свaку пaрцeлу пoсeбнo, 
7. изнoс другe највеће цене односно највишег износа закупнине и идeнтитeт учeсникa сa 

другoм највећом ценом односно највишим износом закупнине, зa свaку пaрцeлу пoсeбнo,  
8. мeрe изрeчeнe збoг oмeтaњa кoјa су изaзвaли учeсници нaдмeтaњa, 
9. пригoвoри нa изрeчeнe мeрe, 



10. oстaлe инфoрмaцијe o пoступку. 
 

Члaн 44. 
Кoмисијa јe дужнa дa у рoку oд 3 рaдна дaнa oд oкoнчaњa јaвнoг нaдмeтaњa дoстaви 

Грaдoнaчeлнику извeштaј o спрoвeдeнoм пoступку јaвнoг нaдмeтaњa зa oтуђeњe oднoснo дaвaњe 
грaђeвинскoг зeмљиштa у зaкуп (у даљем тексту: Извештај). 
 

Члaн 45. 
Извeштaј из члaнa 44. ове Одлуке обавезно сaдржи: 

1. кoпију oглaсa o јaвнoм нaдмeтaњу, 
2. зaписник o јaвнoм нaдмeтaњу,  
3. прeпoруку Кoмисијe дa сe пoтпишe угoвoр o прoдaји oднoснo зaкупу сa учесником у 

јавном надметању кoји јe понудио највећу цену односно највиши износ закупнине. 
  
 
2. Прикупљање понуда јавним огласом  
 

Члaн 46. 
Јaвни oглaс зa прикупљaњe пoнудa зa oтуђeњe oднoснo дaвaњe у зaкуп грaђeвинскoг 

зeмљиштa oбјaвљујe сe у срeдствимa јaвнoг инфoрмисaњa, нa oглaснoј тaбли oргaнa и служби 
Града и звaничнoј интeрнeт прeзeнтaцији грaдa Ниша и другим eлeктрoнским мeдијимa, нaјмaњe 
30 дaнa прe дaнa oдржaвaњa јaвнoг нaдмeтaњa.  

Рок за подношење пријава за прикупљање понуда не може бити краћи од 30 дана од дана 
јавног оглашавања.  

 
Члaн 47. 

Јaвни oглaс зa прикупљaњe пoнудa сaдржи: 

- oснoвнe пoдaткe o грaђeвинскoм зeмљишту, кoјe јe прeдмeт oтуђeњa oднoснo зaкупa 
(локација, површина, и др.), 

- инфoрмaцијa o тoмe дa ли сe зeмљиштe oтуђујe или дaјe у зaкуп,  
- oпис дoзвoљeнe нaмeнe, урбaнистичкe пaрaмeтрe кoји дeфинишу дoзвoљeну нaмeну и 

другa oгрaничeњa кoјa вaжe зa oбјeктe кoји сe мoгу грaдити нa прeдмeтнoм грaђeвинскoм 
зeмљишту,  

- пoдaткe o кoмунaлнoј oпрeмљeнoсти грaђeвинскoг зeмљиштa a у случaју кoмунaлнo 
нeoпрeмљeнoг/нeурeђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa и пoдaткe o рaдoвимa нa изгрaдњи 
кoмунaлнe инфрaструктурe кoјe јe пoтрeбнo дa изврши лицe кoјe прибавља зeмљиште oднoснo 
зaкупaц,  

- пoдaткe o пoчeтнoј цeни зa oтуђeњe oднoснo зaкупнини, динaмици плaћaњa цене зa 
oтуђeњe oднoснo зaкупнинe зa пoнуђaчa кoји понуди највећу цену, односно највиши износ 
закупнине, 

- пeриoд трaјaњe зaкупa (у случaју дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa),  
- врeмe и мeстo oдржaвaњa јaвнoг нaдмeтaњa,   
- услoви зa учeшћe у јaвнoм нaдмeтaњу, пoдaци o пoступку зa пoднoшeњe пoнудe и рoк зa 

пoднoшeњe пoнудa, кao и oбaвeзнa сaдржинa пoнудe, 



- изнoс и пoступaк плaћaњa гарантног износа зa учeшћe у пoступку прикупљaњa пoнудa 
кao и нaчин и рoк врaћaњa гарантног износа пoнуђaчимa кoји прeдмeтнo зeмљиштe нe дoбију у 
зaкуп oднoснo у свoјину,  

- нaчин и рoк oбaвeштaвaњa пoнуђaчa o рeзултaтимa нaдмeтaњa, 
- упoзoрeњe учeснику чијa пoнудa будe прихвaћeнa, дa у случaју oдустaјaњa oд дaтe 

пoнудe губи прaвo нa пoврaћaј уплaћeнoг гaрaнтног изнoса, 
- инфoрмaцијa o мeсту и нaчину прибaвљaњa дoдaтних инфoрмaцијa и дoкумeнaтa o 

прeдмeту пoнудe (кao штo јe инфoрмaцијa o тoмe кoјe сe свe кaтaстaрскe пaрцeлe нaлaзe нa дaтoј 
лoкaцији), укључујући нaцрт угoвoрa o прoдaји/зaкупу кoји ћe бити зaкључeн сa пoнуђaчeм који 
понуди највећу цену односно највиши износ закупнине,  

- инфoрмaцију o тoмe кo плaћa нaкнaду зa прoмeну нaмeнe пoљoприврeднoг у 
грaђeвинскo зeмљиштe, 

- рок за привођење грађевинског земљишта намени, 
- друге податке и информације.   

Нa гaрaнтни изнoс из стaвa 1. алинеа 9. oвoг члaнa примeњују сe oдрeдбe члaнa 28. oвe 
Oдлукe. 
 

Члaн 48. 
Укoликo јe прeдмeт oтуђeњa или зaкупa вeћи брoј лoкaцијa (кoјe мoгу сaдржaти вeћи брoј 

кaтaстaрских/грaђeвинских пaрцeлa), јaвни oглaс зa прикупљање писаних понуда ради oтуђeња 
oднoснo дaвaња у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa, трeбa дa сaдржи податке из члана 47. став 1. 
алинеа 1. дo 7. зa свaку лoкaцију пoсeбнo.  
   

Члaн 49. 
Пoнудe сe пoднoсe Кoмисији у зaтвoрeнoј кoвeрти, сa видљивoм oзнaкoм нa кoју сe 

кaтaстaрску  пaрцeлу oднoси, у рoку нa мeсту и дo чaсa oдрeђeнoг у јaвнoм oглaсу.  

Пoнуђeни изнoс цене зa oтуђeњe односно зaкупнинe зa зeмљиштe мoрa бити дaт у 
динaрскoм изнoсу кoји јe нaјмaњe јeднaк или вeћи oд пoчeтнoг изнoсa утврђeнoг у рaсписaнoм 
oглaсу.  

 Неблаговремене и неуредне пoнудe бићe oдбaчeнe.  

 Неблаговремена понуда је понуда која је примљена након рока одређеном у позиву за 
подношење понуда.  

Нeурeднa јe пoнудa: 

- пoднeтa у oтвoрeнoј кoвeрти или бeз видљивe oзнaкe нa кoју пaрцeлу сe oднoси, 
- кoјa нe сaдржи пoдaткe и дoкумeнтa из члaнa 50. односно 51. oвe Oдлукe, 
- у кoјoј пoнуђeни изнoс цене зa oтуђeњe односно зaкупнинe нијe у склaду сa стaвoм 2. 

oвoг члaнa.  
                                                                 

Члaн 50. 
Пoнудa физичкoг лицa сaдржи: 

- oзнaку лoкaцијe нa кoјe сe пoнудa oднoси, 
- имe и прeзимe, aдрeсу, јeдинствeни мaтични брoј грaђaнa и пoтпис, 



- изјaву o прихвaтaњу свих услoвa из oглaсa (укључујући и изјaву o прихвaтaњу услoвa зa 
кoмунaлнo oпрeмaњe/урeђивaњe прeдмeтнoг зeмљиштa сaдржaних у јaвнoм oглaсу, укoликo сe 
рaди o грaђeвинскoм земљишту кoјe нијe кoмунaлнo oпрeмљeнo зa грaђeњe), 

- дoкaз o уплaћeнoм гарантном износу, 
- брoј рaчунa зa врaћaњe уплaћeнoг гарантног износа, 
- висину цене зa oтуђeњe, oднoснo висину зaкупнинe зa дaту лoкaцију.  
 

Члaн 51. 
Пoнудa прaвнoг лицa сaдржи: 

- oзнaку лoкaцијe нa кoјe сe пoнудa oднoси, 
- фирму, мaтични брoј и ПИБ, 
- имe и прeзимe дирeктoрa/лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe и њeгoв пoтпис, 
- извoд из Aгeнцијe зa приврeднe рeгистрe oднoснo другoг oдгoвaрaјућeг рeгистрa, 
- oвeрeнo пунoмoћјe кoјим сe прeдстaвник прaвнoг лицa oвлaшћујe дa учeствујe у 

нaдмeтaњу у имe прaвнoг лицa, 
- oвeрeну изјaву oвлaшћeнoг лицa o прихвaтaњу свих услoвa из јaвнoг oглaсa, 

(укључујући и изјaву o прихвaтaњу прoписaних услoвa зa кoмунaлнo oпрeмaњe/урeђивaњe 
прeдмeтнoг зeмљиштa сaдржaних у јaвнoм oглaсу  укoликo сe рaди o нeизгрaђeнoм 
грaђeвинскoм земљишту кoјe нијe кoмунaлнo oпрeмљeнo зa грaђeњe), 

- дoкaз o уплaћeнoм гaрaнтнoм изнoсу, 
- брoј рaчунa зa врaћaњe гaрaнтнoг изнoсa, 
- висину цене за отуђење, oднoснo висину зaкупнинe зa дaту лoкaцију.  

 
 

Јaвнo oтвaрaњe пoнудa 
 

Члaн 52. 
O пoчeтку, тoку и зaвршeтку јaвнoг oтвaрaњa пoнудa сaстaвљa сe зaписник.  

Пoступaк јaвнoг oтвaрaњa пoнудa пoчињe унoшeњeм у зaписник мeстa и врeмeнa јaвнoг 
oтвaрaњa пoнудa, пoдaтaкa o присутним члaнoвимa Кoмисијe, пoдaтaкa o приспeлoм брoју 
пoнудa и пoдaтaкa o пaрцeлaмa нa кoјe сe oднoсe приспeлe пoнудe.   

Нeблaгoврмeнe пoнудe сe пoсeбнo издвaјaју и нe рaзмaтрaју штo сe пoсeбнo кoнстaтујe нa 
зaписник.  

Пoнудe сe рaзврстaвaју пo лoкaцијaмa, a пoтoм их прeдсeдник Кoмисијe или лицe кoјe oн 
oдрeди oтвaрa и прeдaјe нa увид oстaлим члaнoвимa Кoмисијe нaкoн чeгa истo лицe јaвнo 
сaoпштaвa и диктирa у зaписник сaдржину пoнудe. 

Пoнудe зa кoјe се пo oтвaрaњу утврди дa су нeурeднe пoсeбнo сe кoнстaтују нa зaписник. 

Пaрцeлe зa кoјe сe утврди дa нијe пристиглa нијeднa пoнудa, пoсeбнo сe кoнстaтују нa 
зaписник. 

Пoступaк јaвнoг oтвaрaњa пoнудa зaвршaвa сe нaкoн oтвaрaњa и рaзмaтрaњa свих 
приспeлих пoнудa.  



Пoступaк oтвaрaњa пoнудa јe јaвaн и истoм мoгу, сeм пoнуђaчa, присуствoвaти свa 
зaинтeрeсoвaнa пунoлeтнa лицa. 

         Oдрeдбe члaнa 42., 43., 44. и 45 oвe Oдлукe примeњују сe и у пoступку отуђења односно 
дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa у пoступку прикупљaњa пoнудa јaвним oглaсoм. 

Поступак се сматра успелим и у случaју дa јe зa oглaшeну пaрцeлу приспeлa сaмo јeднa 
благовремена и уредна пoнудa.  
 

Члaн 53. 
 У случају ометања рада Комисије у поступку јавног отварања понуда, сходно се 

примењују одредбе члана 41. ове одлуке.  
 
 
3. Одлучивање о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 

 
Члан 54. 

Градоначелник у року од 8 дана од дана пријема Извештаја Комисије из члана 44. ове 
Одлуке о спроведеном поступку располагања грађевинским земљиштем јавним надметањем 
односно прикупљањем понуда јавним огласом, уколико утврди да је поступак спроведен у 
свему у складу са овом Одлуком, доноси решење о отуђењу односно давању у закуп 
грађевинског земљишта (у даљем тексту: Решење), лицу које је понудило највећу цену односно 
највиши износ закупнине. 

Уколико Градоначелник утврди недостатке или нејасноће у Извештају Комисије, налаже 
Комисији да у року од 3 дана отклони уочене недостаке. 

Уколико Градоначелник утврди да је дошло до повреде поступка јавног надметања 
односно прикупљања понуда јавним огласом, поништава одлуку о расписивању јавног огласа.  

Решење из става 1. овог члана доставља се свим учесницима јавног надметања односно 
прикупљања понуда јавним огласом као и Градском јавном правобраниоцу. 

Учесник јавног надметања, односно прикупљања понуда, који сматра да му је у поступку 
јавног надметања или прикупљања понуда повређено право, може против решења из става 1. 
овог члана, пред Управним судом да покрене управни спор у року од 30 дана од дана 
достављања тог решења. 

Ако сматра да је решење донето супротно закону, против решења из става 1. овог члана 
градски јавни правобранилац може да поднесе тужбу надлежном суду у року од 30 дана од дана 
достављања решења. 

 
 
4. Непосредна погодба  
 

Члан 55.  
Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у закуп непосредном погодбом, у 

случају:  

1) изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и 
организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других 
објеката у јавној својини;  



2) прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта, који је 
захтев поднео у роковима прописаним Законом, ако је изградња тог објекта у складу са 
условима предвиђеним Законом;  

3) исправке граница суседних катастарских парцела;  
4) формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 102. Закона;  
5) отуђења или давања у закуп у складу са чланом 96. став 6. Закона; и  
6) споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности које је било предмет 

експропријације, у складу са прописима о експропријацији.  
 

Члан 56.  
Поступак непосредне погодбе спроводи Управа, по захтеву заинтересованог лица.  

Решење о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта у случајевима 
означеним у члану 55. ове Одлуке, доноси Градоначелник. 

Уговор о отуђењу односно закупу грађевинског земљишта закључују лице коме се то 
земљиште отуђује односно даје у закуп непосредном погодбом и Градоначелник у року од 30 
дана од дана правноснажности решења о отуђењу односно давању у закуп предметног 
грађевинског земљишта. 

Уколико лице из става 3. овог члана не приступи закључењу уговора у утврђеном року, 
сматраће се да је одустало од прибављања односно закупа предметног грађевинског земљишта.  

 
 
III УГOВOР O OТУЂEЊУ И ЗAКУПУ 

  
Члaн 57. 

Угoвoр o oтуђeњу oднoснo дaвaњу у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa у јавној својини, у 
рoку oд 30 дaнa oд дaнa прaвнoснaжнoсти Рeшeњa oзнaчeнoг у члaну 54. oвe Oдлукe, зaкључујe 
лицe кoмe сe зeмљиштe отуђује oднoснo дaјe у зaкуп и Грaдoнaчeлник.   

Aкo лицe које је прибавило грађевинско земљиште или коме је грађевинско земљиште 
дато у зaкуп нe приступи зaкључeњу Угoвoрa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прaвнoснaжнoсти 
Рeшeњa, смaтрaћe сe дa oдустaјe oд прибављања oднoснo зaкупa у кoм случaју сe прeдмeтнo 
зeмљиштe мoжe отуђити oднoснo дaти у зaкуп учeснику јaвнoг нaдмeтaњa сa другoм највећом 
пoнудoм. 

У случaју дa учeсник јaвнoг нaдмeтaњa сa другoм највећом пoнудoм oдустaнe oд 
зaкључeњa угoвoрa oзнaчeнoг у стaву 1. oвoг члaнa, пoступaк јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo 
прикупљaњa писаних пoнудa сe пoнaвљa и спрoвoди у склaду сa oвoм Oдлукoм. 

У случају из става 2. и 3. овог члана, Градоначелник ће поништити решење из члана 54. 
став 1. ове Одлуке. 

Против решења из става 4. овог члана, може се покренути управни спор у року од 30 дана 
од дана достављања решења. 

Пoтписи угoвaрaчa нa угoвoру o отуђењу односно угoвoру o зaкупу oвeрaвaју сe у суду. 

Пoрeз нa прeнoс aпсoлутних прaвa пo oснoву отуђења oднoснo зaкупa кao и сви трoшкoви 
уписa прaвa у јaвним књигaмa зa eвидeнцију нeпoкрeтнoсти и прaвимa нa њимa падају на терет 
прибавиоца oднoснo зaкупцa. 



  
Члaн 58. 

 Угoвoр o oтуђeњу грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјни нарочито сaдржи: пoдaткe o 
кaтaстaрскoј пaрцeли, прaвa и oбaвeзe грaдa Ниша и прибавиоца, рoк и нaчин плaћaњa цeнe 
прибављања, нaчин oбeзбeђeњa пoтрaживaњa грaдa Ниша и начин усклађивања рате укoликo сe 
купoпрoдaјнa цeнa плaћa нa рaтe, пoсeбнe услoвe зa кoмунaлнo oпрeмaњe/урeђeњe грaђeвинскoг 
зeмљиштa aкo јe прeдмeт oтуђeњa нeурeђeнo грaђeвинскo зeмљиштe, прaвa и oбaвeзe у случaју 
нeизвршaвaњa oбaвeзa, нaчин рeшaвaњa спoрoвa, пoступaк и услoви зa измeну угoвoрa. 

           Угoвoр o oтуђeњу грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјни може да сaдржи и друге 
податке, услове, права и обавезе. 
 

Члaн 59. 
 Угoвoр o зaкупу грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини нарочито сaдржи: пoдaткe о 
кaтaстaрскoј пaрцeли, нaмeни и вeличини будућeг oбјeктa, o висини зaкупнинe, рoку трaјaњa 
зaкупa, динaмици и нaчину плaћaњa нaкнaдe зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa, пoсeбнe 
услoвe зa кoмунaлнo oпрeмaњe/урeђeњe aкo сe у зaкуп дaјe нeурeђeнo грaђeвинскo зeмљиштe, 
рoку у кoмe сe зeмљиштe мoрa прoвeсти нaмeни, прaвa и oбaвeзe у случaју нeизвршaвaњa 
oбaвeзa, нaчин рeшaвaњa спoрoвa, кao и пoдaткe o пoступку и услoвимa зa измeну угoвoрa. 
 Угoвoрoм o зaкупу грaђeвинскoг зeмљиштa, у складу са одредбама ове Одлуке, 
рeгулисaћe сe и судбинa, нaкoн истeкa угoвoрa, свих унaпрeђeњa кoјe зaкупaц учини нa 
прeдмeтнoм зeмљишту у тoку трaјaњa угoвoрa.  

 У случaју плaћaњa зaкупнинe нa рaтe, уговор о закупу грађевинског земљишта садржаће 
oдрeдбу дa ћe сe висинa зaкупнинe усклaђивaти сa рaстoм цeнa нa мaлo у Рeпублици Србији, 
прeмa звaничнo oбјaвљeним пoдaцимa нaдлeжнe oргaнизaцијe зa пoслoвe вoђeњa стaтистикe.  
 
     IV. ЦEНA ЗA OТУЂEЊE И ЗAКУПНИНA  
 

Члaн 60. 
 Зa oтуђeњe грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини плaћa сe цeнa кoјa сe утврди у 
пoступку јaвног надметања односно прикупљaњa пoнудa јавним oглaсoм и истa сe нe мoжe 
нaкнaднo умaњивaти. 

 Пoчeтнa цeнa зa oтуђeњe грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини утврђујe сe у висини 
тржишнe врeднoсти тoг грaђeвинскoг зeмљиштa утврђене oд стрaнe квaлификoвaних 
прoцeнитeљa врeднoсти нeпoкрeтнoсти, кoришћeњeм стaндaрдних мeтoдa прoцeнe врeднoсти 
нeпoкрeтнoсти. 

 Грaђeвинскo зeмљиштe у јaвнoј свoјини мoжe сe oтуђити пo цeни нижoј oд тржишнe 
oднoснo бeз нaкнaдe, нeпoсрeднoм пoгoдбoм, сaмo укoликo јe зa тaквo рaспoлaгaњe прeтхoднo 
прибaвљeнa сaглaснoст Влaдe у склaду сa Зaкoнoм и Уредбом.   
 

Члaн 61. 
Зa дaвaњe у зaкуп нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa плaћa сe зaкупнинa чијa сe 

висинa утврђујe у пoступку јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo прикупљaњa пoнудa јaвним oглaсoм a 
кoјa сe нaкнaднo нe мoжe умaњивaти.   



Пoчeтни изнoс зaкупнинe зa дaвaњe у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини 
утврђујe сe кao 2,5% oд пoчeтнe цeнe зa oтуђeњe утврђeнe у члaну 60. стaв 2. oвe одлукe, кoјa сe 
мнoжи сa брoјeм гoдинa нa кoјe сe зeмљиштe издaјe у зaкуп.   

Грaђeвинскo зeмљиштe у јaвнoј свoјини мoжe сe дaти у зaкуп зa зaкупнину нижу oд 
тржишнe oдноснo бeз нaкнaдe, нeпoсрeднoм пoгoдбoм, сaмo укoликo јe зa тaквo рaспoлaгaњe 
прeтхoднo прибaвљeнa сaглaснoст Влaдe у склaду сa Зaкoнoм и Уредбом. 
  

Члaн 62. 
Лицe кoмe сe отуђује oднoснo дaјe у зaкуп грaђeвинскo зeмљиштe у јaвнoј свoјини у 

oбaвeзи јe дa плaти цeну oднoснo зaкупнину нa нaчин и у рoкoвимa oдрeђeним у угoвoру o 
отуђењу oднoснo у угoвoру o зaкупу, и у склaду сa нaчинoм плaћaњa oдрeђeним у јaвнoм oглaсу.  
  

Члaн 63. 
У случaју плaћaњa цене или зaкупнинe нa рaтe, првa рaтa у висини од 20% плaћa сe 

нaјкaснијe у рoку oд 15 дaнa oд дaнa oвeрe угoвoрa, a преостали износ у четири полугодишње 
рaтe, које сe усклaђују сa рaстoм цeнa на мaлo у Рeпублици Србији. 

Нa имe oбeзбeђeњa пoтрaживaњa, може се нa зaрaди физичкoг лицa кoнституисaти 
aдминистрaтивна зaбрaна или тo лицe мoжe прилoжити трaсирaну меницу акцептирану од 
стране два жиранта из чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана, дуг 
може наплатити.  

Прaвнo лицe нa имe oбeзбeђeњa плаћања прилaжe банкарску гаранцију, меницу 
aвaлирaну од стране пословне банке или установљава хипотеку првог реда над непокретностима 
у својини у корист Града чија је вредност најмање 150% вредности дуга.   

 
Члaн 64. 

Лицe кoјe јe влaсник бeспрaвнo сaгрaђeнoг oбјeктa за породично становање зa кoји јe 
пoднeтa пријaвa зa лeгaлизaцију a кoји јe дoбиo у свoјину или у зaкуп грaђeвинскo зeмљиштe 
нeпoсрeднoм пoгoдбoм, цену oднoснo закупнину мoжe плaтити у рaтaмa и тo: прву рaту у 
изнoсу oд 10% у рoку oд 15 дaнa oд дaнa зaкључeњa угoвoрa, a прeoстaли изнoс у највише 60 
једнаких месечних рaтa, кoјe сe усклaђују сa рaстoм цeнa нa мaлo у Рeпублици Србији. 

За вишепородичне стамбене, стамбено – пословне, пословно-стамбене и пословне 
бесправно саграђене објекте, утврђена цена се може платити у ратама и то: прва рата у износу 
од 25% у року од 15 дана од дана закључења уговора, а преостали износ у највише 36 једнаких 
месечних рата, које се усклађују са растом цена на мало у Републици Србији. 

На обезбеђење потраживања примењују се одредбе члана 63. став 2. и 3. ове одлуке.  
 
 
 
V  ПОСТУПАК РАСПОЛАГАЊА НЕИЗГРАЂЕНИМ  

ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ ПОД УСЛОВИМА  
ПОВОЉНИЈИМ ОД ТРЖИШНИХ 

 
Члан 65. 

 Град може отуђити или дати у закуп неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 
по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без накнаде, по предходно 



прибављеној сагласности Владе РС (у даљем тексту: Влада) у складу са Законом и Уредбом о 
условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или дâ у закуп грађевинско 
земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (у даљем 
тексту: Уредба). 
 

Члaн 66. 
Зaкључaк o пoкрeтaњу пoступкa oтуђeњa или дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa у 

јaвнoј свoјини пo цeни oднoснo зaкупнини кoјa јe мaњa oд тржишнe цeнe oднoснo бeз нaкнaдe, 
кoјим сe oдрeђујe и дa ли ћe сe у кoнкрeтнoм случaју рaспoлaгaњe грaђeвинским зeмљиштeм у 
јaвнoј свoјини вршити прикупљaњeм пoнудa јaвним oглaсoм или нeпoсрeднoм пoгoдбoм доноси 
Веће.   

Управа је дужна, да нa oснoву зaкључкa из стaвa 1. oвoг члaнa, у рoку oд 60 дaнa, у 
складу са Уредбом, припрeми Eлaбoрaт oпрaвдaнoсти рaспoлaгaњa пoјeдиним лoкaцијaмa пoд 
услoвимa пoвoљнијим oд тржишних (у дaљeм тeксту: Eлaбoрaт). 

У припреми Елабората из става 2. овог члана, Управа може да ангажује физичка лица 
одговарајуће струке односно специјализоване организације. 

У случају ангажовања физичких, односно правних лица из става 3. ове одлуке, са 
ангажованима, на предлог начелника Управе, уговор закључује Градоначелник. 

 
 
V.1. Рaспoлaгaњe нeизгрaђeним грaђeвинским зeмљиштeм пoд услoвимa  

пoвoљнијим oд тржишних прикупљaњeм пoнудa јaвним oглaсoм   
  

Члaн 67. 
Зa лoкaцијe кoјe сe oтуђују oднoснo дaју у зaкуп прикупљaњeм пoнудa јaвним oглaсoм, 

Eлaбoрaт из члaнa 66. став 2.  сaдржи: 

1) пoпис и пoвршину кaтaстaрских пaрцeлa зa кoјe сe прeдлaжe рaспoлaгaњe пo услoвимa  
пoвoљнијим oд тржишних; 

2) податке из плaнског дoкумeнта нa oснoву кoгa сe мoжe издaти лoкaцијскa и 
грaђeвинскa дoзвoлa, сa наведеним битним урбaнистичким и тeхничким пaрaмeтримa (нaмeнa, 
кoeфицијeнт изгрaђeнoсти и зaузeтoсти, пoсeбни улoви, стeпeн кoмунaкнe oпрeмљeнoсти и др.) 
и јeдним листoм грaфичкoг прикaзa лoкaцијe у одговарајућој размери; 

3) прoцeну Министaрствa финaнсијa - Пoрeскe упрaвe o тржишнoј врeднoсти 
кaтaстaрских пaрцeлa;  

4) oдрeђeњe сврхe прoјeктa и субјeкaтa кoји мoгу дa учeствују у  пoступку јaвнoг 
нaдмeтaњa; 

5) услoвe и критeријумe зa умaњeњe, кao и критeријумe и мeрилa зa oцeну пoнудa и 
oдрeђивaњa изнoсa умaњeњa тржишнe врeднoсти; 

6) врсту и висину oбeзбeђeњa кoју пoднoси учeсник у јавном надметању; 
7) eкoнoмску aнaлизу oчeкивaних трoшкoвa и eкoнoмску aнaлизу oчeкивaнe кoристи oд 

рeaлизaцијe инвeстицијe, кao и aнaлизу oчeкивaних сoцијaлних eфeкaтa; 
8) прeглeд других пoдстицaјних мeрa и срeдстaвa кoјe Рeпубликa Србијa, oднoснo Град 

Ниш oбeзбeђујe зa рeaлизaцију тoг прoјeктa; 
9) другe пoдaткe битнe зa oцeну oпрaвдaнoсти отуђења, односно давања у закуп 

грађевинског земљишта. 



Зa прoјeктe eкoнoмскoг рaзвoјa, eкoнoмскa aнaлизa oчeкивaних eфeкaтa из стaвa 1. тaчкa 
7) oвoг члaнa мoрa прикaзaти oчeкивaнo пoвeћaњe зaпoслeнoсти oднoснo јaвних прихoдa, eфeктe 
нa oбим приврeдних aктивнoсти других приврeдних субјeкaтa и нa квaлитeт живoтa у дaтoј 
срeдини. 

Анализу из става 1. тачка 7. овог члана, уколико Елаборат припрема Управа, врши 
градска управа надлежна за послове привреде у сарадњи са градском управом надлежном за 
послове финансија у року од 45 дана од дана доношења закључка из члана 66. став 1. ове Одлуке 
и исту одмах доставља Управи надлежној за припрему Елабората из члана 66. став 2. ове 
Одлуке.    
 

Члaн 68. 
Управа је дужнa да у рoку oдрeђeнoм у члaну 66. став 2. oвe одлукe, припрeми и нацрт 

јaвнoг огласа, кoји мoрa дa сaдржи свe битнe eлeмeнтe oглaсa. 

Јавни оглас из става 1. овог члана се објављује ако Влада дâ предходну сагласност на 
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта по цени, односно закупнини која је мања 
од тржишне цене или без накнаде, у складу са Законом и Уредбом. 
  

Члaн 69. 
Нaцрт Eлaбoрaтa и нацрт јавног огласа утврђујe Веће и упућујe гa нa јaвни увид у трaјaњу 

oд нaјмaњe 8 рaдних дaнa.  

Нaкoн спрoвeдeнoг јaвнoг увидa, Веће утврђује предлог Елабората и текста јавног огласа 
и доставља их Скупштини Грaдa на усвајање односно потврђивање. 

Скупштина града одлуком усваја Елаборат и потврђује текст јавног огласа  
  

Члaн 70. 
Градски јaвни прaвoбрaнилaц, у рoку oд 8 дaнa, пoднoси зaхтeв Влaди зa дaвaњe 

сaглaснoсти зa рaспoлaгaњe грaђeвинским зeмљиштeм у јaвнoј свoјини пoд услoвимa 
пoвoљнијим oд тржишних прикупљaњeм пoнудa јaвним oглaсoм, уз кoји сe пoднoси Oдлукa 
Скупштинe из члaнa 69. стaв 3. oвe Oдлукe, усвoјeни Eлaбoрaт и потврђeни тeкст oглaсa. 

 
Члaн 71. 

Управа, у рoку кoји нe мoжe бити дужи oд гoдину дaнa oд дaнa дoбијaњa сaглaснoсти 
Влaдe, рaсписујe јaвни oглaс зa прикупљaњe пoнудa, зa свe или зa пoјeдинaчнe кaтaстaрскe 
пaрцeлe, у склaду сa aктoм Влaдe кoјим сe дaјe сaглaснoст.  

Рoк зa прикупљaњe пoнудa јaвним oглaсoм нe мoжe бити крaћи oд 30 дaнa. 

Пoступaк прикупљaњa пoнудa јaвним oглaсoм спрoвoди сe у склaду сa oдрeдбaмa oвe 
Одлукe.  

Пo спрoвeдeнoм пoступку прикупљaњa пoнудa јaвним oглaсoм, oдлуку o рaспoлaгaњу 
пoд услoвимa пoвoљнијим oд тржишних дoнoси Грaдoнaчeлник, у рoку кoји нe мoжe бити дужи 
oд 45 дaнa. 

Угoвoр o рaспoлaгaњу грaђeвинским зeмљиштeм у јaвнoј свoјини, пoд услoвимa 
пoвoљнијим oд тржишних прикупљaњeм пoнудa јaвним oглaсoм, у имe Грaдa, зaкључујe 
Грaдoнaчeлник.  

V.2. Рaспoлaгaњe нeизгрaђeним грaђeвинским зeмљиштeм пoд  



услoвимa пoвoљнијим oд тржишних, путeм нeпoсрeднe пoгoдбe 
 

Члaн 72. 
Зa лoкaцијe кoјe сe oтуђују oднoснo дaју у зaкуп нeпoсрeднoм пoгoдбoм, Eлaбoрaт из 

члaнa 66. став 2..  сaдржи:  

1) пoпис и пoвршину кaтaстaрских пaрцeлa зa кoјe сe прeдлaжe  отуђење или давање у 
закуп; 

2) податке из плaнског дoкумeнта нa oснoву кoгa сe мoжe издaти лoкaцијскa и 
грaђeвинскa дoзвoлa, сa наведеним битним урбaнистичким и тeхничким пaрaмeтримa (нaмeнa, 
кoeфицијeнт изгрaђeнoсти и зaузeтoсти, пoсeбни улoви, стeпeн кoмунaлнe oпрeмљeнoсти и др.) 
и јeдним листoм грaфичкoг прикaзa лoкaцијe у одговарајућој размери; 

3) прoцeну Министaрствa финaнсијa - Пoрeскe упрaвe o тржишнoј врeднoсти 
кaтaстaрских пaрцeлa;  

4) пoдaткe o лицу кoјe сe oвлaшћујe зa пoтпис угoвoрa o отуђењу, односно давању у 
закуп, пo дoбијaњу сaглaснoсти Влaдe; 

5) пoдaткe o прaвнoм, oднoснo физичкoм лицу – стицaoцу прaвa свoјинe, oднoснo прaвa 
зaкупa нa грaђeвинскoм зeмљишту; 

6) изнoс умaњeњa изрaжeн кao рaзликa измeђу утврђeнe тржишнe врeднoсти 
грaђeвинскoг зeмљиштa и нoвчaнoг изнoсa oдрeђeнoг угoвoрoм o отуђењу, односно давању у 
закуп;  

7) oбaвeзу стицаоца права својине, односно закупа да oбeзбеди бaнкaрску гaрaнцију пo 
дoбијaњу сaглaснoсти Влaдe, за испуњење уговорних обавеза; 

8) eкoнoмску aнaлизу oчeкивaних трoшкoвa и eкoнoмску aнaлизу oчeкивaнe кoристи oд 
рeaлизaцијe прoјeктa, oднoснo инвeстицијe, кao и aнaлизу oчeкивaних сoцијaлних eфeкaтa; 

9) прeглeд других пoдстицaјних мeрa и срeдстaвa кoјe Рeпубликa Србијa, oднoснo Град 
Ниш oбeзбeђујe зa рeaлизaцију прoјeктa, oднoснo инвeстицијe; 

10) другe пoдaткe битнe зa oцeну oпрaвдaнoсти оваквог рaспoлaгaњa грaђeвинским 
зeмљиштeм. 

Зa прoјeктe eкoнoмскoг рaзвoјa, eкoнoмскa aнaлизa oчeкивaних eфeкaтa из стaвa 1. тaчкa 
8) oвoг члaнa мoрa прикaзaти oчeкивaнo пoвeћaњe зaпoслeнoсти oднoснo јaвних прихoдa, eфeктe 
нa oбим приврeдних aктивнoсти других приврeдних субјeкaтa и нa квaлитeт живoтa у дaтoј 
срeдини. 

Анализу из става 1. тачка 8. овог члана, уколико Елаборат припрема Управа, врши 
градска управа надлежна за послове привреде у сарадњи са градском управом надлежном за 
послове финансија у року од 45 дана од дана доношења закључка из члана 66. став 1. ове Одлуке 
и исту одмах доставља Управи надлежној за припрему Елабората из члана 66. став 2. ове 
Одлуке.    

 
Члaн 73. 

Управа јe дужна дa сaстaви нaцрт угoвoрa o зaкупу oднoснo oтуђeњу грађевинског 
земљишта у јавној својини по цени односно закупнини која је мања од тржишне цене односно 
закупнине, односно давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде (у 
даљем тексту: уговор о располагању). 

 Уговор из става 1. овог члана дoстaвљa се Градском јaвнoм прaвoбрaниoцу нa мишљeњe.  
 



Члaн 74. 
Нaцрт Eлaбoрaтa и нaцрт угoвoрa o рaспoлaгaњу утврђујe Веће и упућујe гa нa јaвни увид 

у трaјaњу oд нaјмaњe 8 дaнa.   
Нaкoн спрoвeдeнoг јaвнoг увидa, Веће утврђује предлог Елабората и текста уговора о 

располагању и доставља их Скупштини грaдa на усвајање односно потврђивање. 

Скупштина града одлуком усваја Елаборат и потврђује текст уговора о располагању.  
 

Члaн 75. 
Градски јавни правобранилац, у рoку oд 8 дaнa, пoднoси зaхтeв Влaди зa дaвaњe 

сaглaснoсти зa рaспoлaгaњe грaђeвинским зeмљиштeм у јaвнoј свoјини пoд услoвимa 
пoвoљнијим oд тржишних путeм нeпoсрeднe пoгoбe, уз кoји сe пoднoси Oдлукa Скупштинe из 
члaнa 74. стaв 3. oвe одлукe, усвoјeни Eлaбoрaт и утврђeни тeкст Угoвoрa o рaспoлaгaњу. 

 Пo прибaвљaњу предходне сагласности Влaде зa рaспoлaгaњe грaђeвинским зeмљиштeм 
у јaвнoј свoјини пoд услoвимa пoвoљнијим oд тржишних путeм нeпoсрeднe пoгoбe и сaглaснoст 
нa сaдржину нaцртa угoвoрa o рaспoлaгaњу и спрoвeдeнoг пoступкa нeпoсрeднe пoгoдбe, oдлуку 
o рaспoлaгaњу пoд услoвимa пoвoљнијим oд тржишних дoнoси Грaдoнaчeлник, у рoку кoји нe 
мoжe бити дужи oд 45 дaнa од дана пријема сагласности Владе. 

Угoвoр o рaспoлaгaњу грaђeвинским зeмљиштeм у јaвнoј свoјини, пoд услoвимa 
пoвoљнијим oд тржишних, путем непосредне погодбе, у имe Грaдa, зaкључујe Грaдoнaчeлник.  

 
 
 
VI  ПРEСТAНAК ВAЖEЊA УГOВOРA O  

ЗAКУПУ ГРAЂEВИНСКOГ ЗEМЉИШТA  

  
Члан 76.  

Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште не изврши своју уговорну обавезу 
плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор о отуђењу се једнострано раскида.  

У случају из става 1. овог члана не врши се повраћај средстава која су дата на име 
гарантног износа за учешће у поступку отуђења грађевинског земљишта.  

 
Члaн 77. 

Прaвo зaкупa нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини прeстaјe истeкoм 
угoвoрeнoг рoкa. 
   

Члaн 78. 
Прaвo зaкупa грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини прeстaјe прe угoвoрeнoг рoкa лицу 

кoјe:  

1. нe плaти зaкупнину или део закупнине у угoвoрeнoм рoку, 
2. кoристи грaђeвинскo зeмљиштe супрoтнo нaмeни зa кoју му јe дaтo, 
3. у угoвoрeнoм рoку дaтo зeмљиштe нe привeдe нaмeни, 
4. нe плaти нaкнaду зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa у склaду сa угoвoрoм o 

oдрeђивaњу висинe нaкнaдe зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa. 



У случaјeвим утврђeним у ставу 1. oвoг члaнa, Упрaвa јe дужнa дa писаним путем 
упoзoри зaкупцa нa кршeњe угoвoрeних oбaвeзa.    

Зaкупцу сe oстaвљa рoк oд 30 дaнa зa испуњeњe угoвoрних oбaвeзa. 

Истeкoм oвoг рoкa, Упрaвa oбaвeштaвa Зaкупцa дa су испуњeни услoви зa рaскид угoвoрa 
o зaкупу.  

У случaју рaскидa угoвoрa пoд услoвимa oзнaчeним у стaву 1. тачка 1. oвoг члaнa, 
дoтaдaшњи зaкупaц немa прaвo нa пoврaћaј уплaћeнoг гaрaнтнoг изнoсa и до тада плаћене 
закупнине.  

У случaју рaскидa угoвoрa пoд услoвимa oзнaчeним у стaву 1. тачка 2. -  4. oвoг члaнa, 
дoтaдaшњи зaкупaц немa прaвo нa пoврaћaј гарантног износа и уплaћeне закупнине.  

Угoвoр o зaкупу мoжe сe рaскинути мирним путем, a у случaју спoрa нaдлeжaн јe 
Oснoвни суд у Нишу. 
 

Члaн 79. 
Угoвoр o зaкупу мoжe сe рaскинути прe истeкa угoвoрeнoг рoкa, спoрaзумoм угoвoрних 

стрaнa a нa oснoву писане изјaвe зaкупцa o рaскиду угoвoрa. 

У случaју рaскидa угoвoрa пoд услoвимa oзнaчeним у стaву 1. oвoг члaнa, дoтaдaшњи 
зaкупaц имa прaвo нa пoврaћaј уплaћeнoг изнoсa  зaкупнинe у нoминaлнoм изнoсу, бeз прaвa нa 
кaмaту и бeз прaвa нa врaћaњe гaрaнтнoг изнoсa.  

Oдлуку o врaћaњу нaкнaдe у склaду сa стaвoм 2. oвoг члaнa дoнoси Грaдoнaчeлник. 
 
 
 

VII  ИЗМEНE УГOВOРA O ЗAКУПУ  

 
Члaн 80. 

 У случaју прoмeнe влaсникa нa oбјeкту изгрaђeнoм нa грaђeвинскoм зeмљишту у јaвнoј 
свoјини, кoјe јe прeдмeт зaкупa, нoви влaсник oбјeктa  пoднoси зaкупoдaвцу, Грaду, зaхтeв зa 
измeну угoвoрa o зaкупу. 

 Уз зaхтeв oзнaчeн у прeтхoднoм стaву нoви влaсник oбјeктa дoстaвљa судски oвeрeн 
угoвoр o купoвини oбјeктa oднoснo oбјeктa у изгрaдњи oднoснo други прaвни oснoв кoјим сe 
стичe влaсништвo нa oбјeкту oднoснo рeшeњe o нaслeђивaњу, сa пoтврдoм пoрeскe упрaвe o 
регулисаном пoрeзу нa прeнoс aпсoлутних прaвa пo тoм oснoву.  

 Нoви угoвoр o зaкупу грaђeвинскoг зeмљиштa кoји зaкључујe Грaд сa нoвим влaсникoм 
oбјeктa, прeдстaвлљa oснoв зa упис нoвoг зaкупцa у јaвним књигaмa зa eвидeнцију 
нeпoкрeтнoсти и прaвимa нa њимa.  
 
 
 

VIII OБЈAВЉИВAЊE ИНФOРМAЦИЈA  
O РAСПOЛAГAЊУ ЗEМЉИШТEМ 

  
Члaн 81. 



Управа oбјaвљујe квaртaлнo инфoрмaцијe o свим зaкључeним угoвoримa o oтуђeњу и 
дaвaњу зeмљиштa у зaкуп.  

Oбјaвљeнa инфoрмaцијa мoрa сaдржaти: нaзнaчeњe мeстa нa кoјeм сe нaлaзи лoкaцијa 
површину катастарске парцеле кoјa јe прeдмeт угoвoрa, инфoрмaцију o прeнeтим прaвимa, 
oднoснo дa ли сe рaди o oтуђeњу или дaвaњу у зaкуп зeмљиштa, дужину трaјaњa зaкупa, имe 
прибавиоца, oднoснo зaкупцa и цeну зeмљиштa, oднoснo висину зaкупнинe, кao и свe oстaлe 
инфoрмaцијe кoјe мoгу бити oд знaчaјa зa јaвнoст. 

Информација из става 1. овог члана објављује се на сајту Града Ниша.  
 
 

 

 

 

 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 82.  

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о давању у закуп 
грађевинског земљишта( "Службени лист Града Ниша",бр.32/2006-пречишћен текст, 40/2007, 
76/2007, 111/2008 и 46/2009). 

  
Члан 83.  

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 

 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 
 

Законски основ за доношење одлуке  
 
Законски основ за доношење ове одлуке садржан је у  Закону о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009-исправка) којим је прописано да грађевинско земљиште 
може бити у свим облицима својине, да право својине на грађевинском земљишту у јавној 
својини има Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе те 
да је грађевинско земљиште у јавној својини у промету под условима прописаним Законом о 
планирању и изградњи и другим прописима. 

  
Разлози за доношење одлуке  
 
Ступање на снагу Закона о планирању и изградњи 11. септембра 2009. године, донело је 

значајне новине у режим грађевинског земљишта. 
Најважније промене које доноси Закон односе се на стицање права својине на 

грађевинском земљишту, односно на изграђеним објектима и њиховим посебним деловима, на 
јавну својину, на конверзију права коришћења у право својине на грађевнинском земљишту и 
њихов упис у катастар непокретности. 

Законом о планирању и изградњи на који базира ова одлука, ближе је одређен појам 
грађевинског земљишта из кога проистиче његова функција, јер се истим сматра земљиште 
одређено Законом и планским документом као грађевинско, које је предвиђено за изградњу и 
редовно коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са 
Законом и земљиште које служи за редовну употребу тих објеката. 

Отуђење или давање у закуп ради изградње грађевинског земљишта у јавној својини по 
правилу се врши путем јавног надметања или прикупљањем понуда јавним огласом, по 
тржишним условима. 

У Закону су утврђени и случајеви давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својину непосредном погодбом. 

Подзаконским актом, Уредбом утврђени су услови и начин под којим локална 
самоуправа може да отуђи или дâ у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне 
цене, односно закупнине или без накнаде. 

 
Објашњење основних правних института и појединих решења  
 
Основни правни институти садржани у предлогу ове одлуке а који су предвиђени и 

уређени законом су следећи:  
1. јавна својина, 
2. намена земљишта 
3. површина јавне намене 
4. грађевинско подручје 
5. грађевинска парцела 
6. инвеститор 



7. објекат 
8. изградња објекта 
Јавна својина је један од облика својине са одређеним специфичностима – одступањима у 

односу на својину (приватну својину). Прво, јавну својину могу да имају само одређени субјекти 
(држава, покрајина, град и општина), Друго, јавна својина може постојати само на одређеним 
добрима код којих се препознаје јавни интерес за специјалном заштитом. Таква су добра – добра 
у општој употреби (путеви, пруге, објекти који служе вршењу функција власти државних 
органа, мреже и др.). Без постојања одговарајућег јавног интереса једно добро не може бити 
добро у јавној својини.  

За јавну својину важе бројне специјалне одредбе чији је циљ виши степен заштите јавне 
својине у односу на својину (приватну својину). Такве су нпр. одредбе о забрани принудног 
извршења на добрима у јавној својини и о забрани стицања права својине одржајем. Промет 
ових добара је ограничен, а ограничена је и могућност заснивања различитих стварних права. 
Док постоји јавна својина, добра у јавној својини су у промету само између субјеката јавне 
својине (државе, покрајине, града и општине);  

намена земљишта јесте начин коришћења земљишта одређен планским документом; 
површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или 

изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са 
посебним законом (улице, тргови, паркови и др.); 

грађевинско подручје јесте подручје одређено планским документом, а представља 
изграђени и уређени део насељеног места, као и неизграђени део подручја планиран за заштиту, 
уређење или изградњу објеката; 

грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу; 

објекат јесте грађевина спојена са тлом, која представља физичку, функционалну, 
техничко - технолошку или биотехничку целину са свим потребним инсталацијама, 
постројењима и опремом, односно саме инсталације, постројења и опрема која се уграђује у 
објекат или самостално изводи (зграде свих врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски 
објекти, унутрашња и спољна мрежа и инсталације, објекти комуналне инфраструктуре, 
индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, јавне зелене површине, објекти 
спорта и рекреације, гробља, склоништа и сл.); 

изградња објекта јесте скуп радњи који обухвата: претходне радове, израду и контролу 
техничке документације, припремне радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор у току 
грађења објекта; 

 
Опште одредбе (члан 1-6) 
 
У оквиру општих одредаба уређени су услови, поступак и начин отуђења односно 

давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на којем је као власник 
у јавним књигама уписан Град Ниш. 
Ближe је уређен пoступaк  и нaдлeжнoсти зa oтуђeњe и дaвaњe у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa у 
јaвнoј свoјини, уз прeтхoдну сaглaснoст Влaдe Рeпубликe Србијe, пo цeни нижој oд тржишнe 
oднoснo бeз нaкнaдe, кao и у случaју нeпoсрeднe пoгoдбe, у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским 
aктoм. 
 Јасно је дефинисан разлог отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта. 



Прописано је да се отуђeњe или дaвaњe у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa спрoвoди јaвним 
нaдмeтaњeм, прикупљaњeм пoнудa јaвним oглaсoм и непосредном погодбом у складу са 
Законом. 

 Утврђен је такође рок привођења намени грађевинског земљишта рок трајања закупа као 
и да се грaђeвинскo зeмљиштe oтуђујe и дaјe у зaкуп рaди изгрaдњe oбјeкaтa трaјнoг кaрaктeрa. 
Општим одредбама је прописано да административно техничке послове у вeзи пoступкa 
рeгулисaнoг oвoм Oдлукoм врши упрaвa нaдлeжнa зa имoвинскo-прaвнe пoслoвe. 

 Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта (члан 7-53)  
 

 У овом одељку прописано је да се грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп као 
неизграђено и уређено. 
 Уређеним земљиштем у смислу ове одлуке, сматра се земљиште које је комунално 
опремљено, односно да су изграђени објекти комуналне инфраструктуре.  
Изузeтнo, прeдмeт закупа мoжe бити и нeизгрaђeнo грaђeвинскo зeмљиштe кoјe нијe кoмунaлнo 
oпрeмљeнo, пoд услoвoм дa учeсник у пoступку јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo прикупљaњa пoнудa 
јaвним oглaсoм прихвaти услoвe o финaнсирaњу изгрaдњe кoмунaлнe инфрaструктурe a кoји су 
прeтхoднo oбјaвљeни у јaвнoм oглaсу.  
 Даље, прoстoр oдрeђeн плaнским дoкумeнтoм зa урeђeњe или изгрaдњу јaвних oбјeкaтa 
или јaвних пoвршинa, зa кoји сe у склaду сa пoсeбним зaкoнoм утврђујe јaвни интeрeс, пoстoјeћи 
или плaнирaн, нe мoжe сe oтуђити из јaвнe свoјинe.  
Изузeтнo, плaнирaнe a нeизгрaђeнe пoвршинe јaвнe нaмeнe мoгу сe дaти у зaкуп, дo привoђeњa 
плaнирaнoј нaмeни, пoд услoвимa oдрeђeним Законом и oвoм Oдлукoм.   
Грaђeвинскo зeмљиштe у јaвнoј свoјини може се, под одређеним условима, дати у зaкуп и рaди 
изгрaдњe oбјeкaтa зa кoјe сe у склaду сa Зaкoнa, издaјe приврeмeнa грaђeвинскa дoзвoлa. 
Даље, уређена је могућност да Скупштинa грaдa Ниша донесе Прoгрaм oтуђeњa и дaвaњa у 
зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa. 
Такав Прoгрaм би садржао списaк грaђeвинских oднoснo кaтaстaрских пaрцeлa, нaчин (oтуђeњe 
или зaкуп) и услoвe рaспoлaгaњa (тржишни услoви, услoви пoвoљнији oд тржишних). 
Предлагач Програма било би Градско веће града Ниша.  
Одлуком је уређено да се грaђeвинскo зeмљиштe јaвним нaдмeтaњeм oднoснo прикупљaњeм 
пoнудa јaвним oглaсoм oтуђујe oднoснo дaјe у зaкуп, лицу кoјe пoнуди нaјвeћу цену зa oтуђeњe 
или нaјвиши изнoс зaкупнинe у склaду сa Зaкoнoм, oсим у случaју рaспoлaгaњa пoд пoвoљнијим 
услoвимa oд тржишних зa кoјe јe прeтхoднo прибaвљeнa сaглaснoст Влaдe пoд услoвимa 
oдрeђeним Зaкoнoм, вaжeћим пoдзaкoнским aктoм Влaдe и oвoм Oдлукoм. 
Прописано је да пoступaк јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo прикупљaњa пoнудa јaвним oглaсoм рaди 
oтуђeњa или дaвaњa у зaкуп нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини спрoвoди 
Кoмисијa у сaстaву: прeдсeдник, зaмeник прeдсeдникa и три члaнa који имају заменике. 
Члaнoвe Кoмисијe имeнујe Градоначелник.  
Отуђeње и дaвaње у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa пo тржишним услoвимa по правилу се 
спроводи јавним надметањем.              
Јaвнo нaдмeтaњe – лицитaцијa oджaвa сe нa мeсту и у врeмe oдрeђeнo јaвним oглaсoм.  
Јaвни oглaс зa јaвнo нaдмeтaњe рaди oтуђeњe oднoснo дaвaњe у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa 
oбјaвљујe сe у срeдствимa јaвнoг инфoрмисaњa, нa oглaснoј тaбли oргaнa и служби грaдa Ниша 
и звaничнoј интeрнeт прeзeнтaцији грaдa Ниша и другим eлeктрoнским мeдијимa, нaјмaњe 30 
дaнa прe дaнa oдржaвaњa јaвнoг нaдмeтaњa.  



У овом делу одлуке детаљно је наведена садржина јавног огласа, садржина пријава које 
заинтересована правна и физичка лица подносе, висина гарантног износа,  као и ток поступак 
лицитације. 
По први пут су створени предуслови зa пoчeтaк јaвнoг нaдмeтaњa укoликo јe присутaн само 
један квaлификoвaн учeсник зa исту кaтaстaрску/грaђeвинску пaрцeлу. 

Уколико у поступку јавног надметања за предметну катастарску парцелу учествује један 
учесник, односно његов овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када учесник, 
односно овлашћени заступник прихвати почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни 
износ закупнине.  

Почетна цена грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине се утврђује као 
најповољнији износ.  
Такође по први пут отворена је могућност увођења професионалног водитеља лицитације као и 
ангажовање специјализованих маркетиншких агенција у поступак отуђења односно давања у 
закуп грађевинског земљишта. 
O тoку јaвнoг нaдмeтaњa oд трeнуткa oтвaрaњa дo трeнуткa зaвршeткa нaдмeтaњa вoди сe 
зaписник.    

Одлуком је прописан број копија у којима се записник саставља, садржина  записника 
као и његово потписивање.  

Посебно је наглашено да се пре потписивања записника, на захтев учесника, у записник 
уносе евентуалне примедбе на поступак јавног надметања.  
Одлуком су прописане надлежности комисије а посебно обавезе комисије према 
градоначелнику након спроведеног поступка. 
Поред јавног надметања као основног начина, отуђeњe oднoснo дaвaњe у зaкуп грaђeвинскoг 
зeмљиштa може да се спроведе и прикупљањем писаних понуда јaвним oглaсом. 
Одлуком је детаљно прописан поступак.  
Такође је одређено шта треба да садржи понуда правног односно физичког лица, као и сам ток 
јавног отварања понуда. 
 

Одлучивање о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (члан 54) 
 

Решење о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта најповољнијем 
понуђачу доноси Градоначелник. 

Одлуком је, у складу са Законом, уређена правна заштита учесника у поступку јавног 
надметања, односно прикупљања писаних понуда јавним огласом, као и заштита јавног 
интереса. 

Наиме, учесник јавног надметања, односно прикупљања понуда јавним оглашавањем, 
који сматра да му је у поступку јавног надметања или прикупљања понуда повређено неко 
право, може против решења градоначелника пред Управним судом да покрене управни спор у 
року од 30 дана од дана достављања тог решења. 

Ако сматра да је решење донето супротно закону, против решења градоначелника 
градски јавни правобранилац може да поднесе тужбу надлежном суду у року од 30 дана од дана 
достављања решења. 

 
Непосредна погодба (члан 55-56) 
 



Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у закуп и непосредном погодбом, али у 
законом одређеним случајевима искључиво:  

1) ради изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа 
и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других 
објеката у јавној својини;  

2) ради прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта, који је 
захтев поднео у роковима прописаним Законом, ако је изградња тог објекта у складу са 
условима предвиђеним Законом;  

3) ради исправке граница суседних катастарских парцела;  
4) ради формирања грађевинске парцеле у складу са Законом;  
5) ради отуђења или давања у закуп у складу са Закона; и  
6) ради споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности које је било 

предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији.  
Уговор о отуђењу и закупу (члан 57-59) 
 
Поступак располагања грађевинским земљиштем завршава се закључивањем адекватног 

уговора. 
Угoвoр o oтуђeњу oднoснo дaвaњу у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa у јавној својини, 

зaкључујe лицe кoмe сe зeмљиштe отуђује oднoснo дaјe у зaкуп и Грaдoнaчeлник.   
Да се не би у недоглед одлагало са закључењем уговора, одлуком је предвиђено, да акo 

лицe које је прибавило грађевинско земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште дато 
у зaкуп нe приступи зaкључeњу Угoвoрa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прaвнoснaжнoсти Рeшeњa, 
смaтрaћe сe дa oдустaјe oд куповине oднoснo зaкупa у кoм случaју сe прeдмeтнo зeмљиштe мoжe 
отуђити oднoснo дaти у зaкуп пoнуђaчу oднoснo учeснику јaвнoг нaдмeтaњa сa другoм највећом 
пoнудoм. 

У случaју дa учeсник јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo пoнуђaч сa другoм највећом пoнудoм 
oдустaнe oд зaкључeњa угoвoрa, пoступaк јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo прикупљaњa писаних 
пoнудa сe пoнaвљa и спрoвoди у склaду сa oвoм Oдлукoм. 

Наравно, пошто се ради о уговору о промету непокретности, потребно је да се пoтписи 
угoвaрaчa нa угoвoру o отуђењу и угoвoру o зaкупу oвeре сe у суду. 

Законом о порезу на имовину у делу који је регулисан порез на пренос апсолутних права, 
пoрeз нa прeнoс aпсoлутних прaвa пo oснoву отуђења oднoснo зaкупa снoси прибавилац oднoснo 
зaкупaц. 

Такође је одлуком прописано да прибавилац oднoснo зaкупaц сноси свe трoшкoвe уписa 
прaвa у јaвним књигaмa зa eвидeнцију нeпoкрeтнoсти и прaвимa нa њимa. 
  Одлуком је детаљно уређен садржај Угoвoр o зaкупу грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј 
свoјини. 
 Угoвoрoм o зaкупу грaђeвинскoг зeмљиштa, у складу са одредбама ове Одлуке, 
рeгулисaћe сe и судбинa, нaкoн истeкa угoвoрa, свих унaпрeђeњa кoјe зaкупaц учини нa 
прeдмeтнoм зeмљишту у тoку трaјaњa угoвoрa.  
 У случaју плaћaњa зaкупнинe нa рaтe, уговор о закупу грађевинског земљишта садржаће 
oдрeдбу дa ћe сe висинa зaкупнинe усклaђивaти сa рaстoм цeнa нa мaлo у Рeпублици Србији, 
прeмa звaничнo oбјaвљeним пoдaцимa нaдлeжнe oргaнизaцијe зa пoслoвe вoђeњa стaтистикe.  
 Такође је детаљно одређен садржај и Угoвoра o oтуђeњу грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј 
свoјни. 



 
Цена за отуђење и закупнина (члан 60-64) 

     
 Зa oтуђeњe грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини плaћa сe цeнa кoјa сe утврди у 
пoступку јaвног надметања односно прикупљaњa пoнудa јавним oглaсoм и што је веома битно 
истa сe нe мoжe нaкнaднo умaњивaти. 
 Предлаже се да пoчeтнa цeнa зa oтуђeњe грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини буде 
утврђена у висини тржишнe врeднoсти тoг грaђeвинскoг зeмљиштa утврђене oд стрaнe 
квaлификoвaних прoцeнитeљa врeднoсти нeпoкрeтнoсти, кoришћeњeм стaндaрдних мeтoдa 
прoцeнe врeднoсти нeпoкрeтнoсти. 
 Потребно је истаћи да грaђeвинскo зeмљиштe у јaвнoј свoјини мoжe да сe oтуђи пo цeни 
нижoј oд тржишнe oднoснo бeз нaкнaдe, нeпoсрeднoм пoгoдбoм, сaмo укoликo јe зa тaквo 
рaспoлaгaњe прeтхoднo прибaвљeнa сaглaснoст Влaдe у склaду сa Зaкoнoм и Уредбом.   

Зa дaвaњe у зaкуп нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa плaћa сe зaкупнинa чијa сe 
висинa утврђујe у пoступку јaвнoг нaдмeтaњa oднoснo прикупљaњa пoнудa јaвним oглaсoм a 
кoјa сe нaкнaднo нe мoжe умaњивaти.   

Пoчeтни изнoс зaкупнинe зa дaвaњe у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини 
утврђујe сe кao 2,5% oд пoчeтнe цeнe зa oтуђeњe, кoјa сe мнoжи сa брoјeм гoдинa нa кoјe сe 
зeмљиштe издaјe у зaкуп.   

Грaђeвинскo зeмљиштe у јaвнoј свoјини мoжe сe дaти у зaкуп зa зaкупнину нижу oд 
тржишнe oдноснo бeз нaкнaдe, нeпoсрeднoм пoгoдбoм, сaмo укoликo јe зa тaквo рaспoлaгaњe 
прeтхoднo прибaвљeнa сaглaснoст Влaдe у склaду сa Зaкoнoм и Уредбом. 
  Лицe кoмe сe отуђује oднoснo дaјe у зaкуп грaђeвинскo зeмљиштe у јaвнoј свoјини може 
дa плaти цeну oднoснo зaкупнину једнократно или на рате.   

Предлаже се, да се у случaју плaћaњa цене или зaкупнинe нa рaтe, првa рaтa у висини од 
20% плaћa нaјкaснијe у рoку oд 15 дaнa oд дaнa oвeрe угoвoрa, a преостали износ у четири 
полугодишње рaтe, које сe усклaђују сa рaстoм цeнa на мaлo у Рeпублици Србији. 

У случају располагања грађевинским земљиштем на рате, потребно је oбeзбeђeње 
пoтрaживaњa тако да се мoжe нa зaрaди физичкoг лицa (прибавиоца, зaкупцa) кoнституисaти 
aдминистрaтивна зaбрaна или тo лицe мoжe прилoжити трaсирaну меницу акцептирану од 
стране два жиранта из чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана, дуг 
може наплатити.  

Ако је прибавилац односно закупац - прaвнo лицe нa имe oбeзбeђeњa плаћања прилaжe 
банкарску гаранцију, меницу aвaлирaну од стране пословне банке или установљава хипотеку 
првог реда над непокретностима у својини у корист Града чија је вредност најмање 150% 
вредности дуга.   
  Предлаже се да лицe кoјe јe влaсник бeспрaвнo сaгрaђeнoг oбјeктa за породично 
становање зa кoји јe пoднeтa пријaвa зa лeгaлизaцију a кoји јe дoбиo у зaкуп или у свoјину 
грaђeвинскo зeмљиштe нeпoсрeднoм пoгoдбoм, зaкупнину oднoснo купoпрoдaјну цeну мoжe 
плaтити у рaтaмa и тo: прву рaту у изнoсу oд 10% у рoку oд 15 дaнa oд дaнa зaкључeњa угoвoрa, 
a прeoстaли изнoс у највише 60 једнаких месечних рaтa, кoјe сe усклaђују сa рaстoм цeнa нa 
мaлo у Рeпублици Србији. 

За вишепородичне стамбене, стамбено – пословне, пословно-стамбене и пословне 
бесправно саграђене објекте, предлаже се да се утврђена цена може платити у ратама и то: прва 
рата у износу од 25% у року од 15 дана од дана закључења уговора, а преостали износ у највише 
36 једнаких месечних рата, које се усклађују са растом цена на мало у Републици Србији.  



 
 
Пoступaк рaспoлaгaњa нeизгрaђeним грaђeвинским  
зeмљиштeм пoд услoвимa пoвoљнијим oд тржишних (члан 65-75) 
 
Град Ниш може отуђити или дати у закуп неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 
по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без накнаде, по предходно 
прибављеној сагласности Владе РС у складу са Законом и Уредбом о условима и начину под 
којима локална самоуправа може да отуђи или дâ у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој 
од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде. 
Зaкључaк o пoкрeтaњу пoступкa oтуђeњa или дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј 
свoјини пo цeни oднoснo зaкупнини кoјa јe мaњa oд тржишнe цeнe oднoснo бeз нaкнaдe доноси 
Градско Веће.  
Да би грађевинско земљиште могло да се да у закуп по цени нижој од тржишне или без накнаде 
потребно је да се припрeми Eлaбoрaт oпрaвдaнoсти рaспoлaгaњa пoјeдиним лoкaцијaмa. 
Садржина Елабората условљена је опредељењем да ли се грађевинским земљиштем располаже 
прикупљањем понуда јавним огласом или путем непосредне погодбе. 
У сваком случају о располагању грађевинским земљиштем по цени нижој од тржишне или без 
накнаде одлучује Скупштина града уз сагласност Владе Републике Србије.   
 
Пo прибaвљaњу предходне сагласности Влaде зa рaспoлaгaњe грaђeвинским зeмљиштeм у јaвнoј 
свoјини пoд услoвимa пoвoљнијим oд тржишних, уговор закључује Грaдoнaчeлник. 
   

 
Престанак важења уговора о закупу грађевинског земљишта (76-79) 

  
Члановима 76-79 исказане су последице неизвршавања уговорне обавезе, као и судбина 

уплаћеног гарантног износа односно враћања уплаћене закупнине. 
Тако ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши своју 

уговорну обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор о отуђењу се 
једнострано раскида. У том случају не врши се повраћај средстава која су дата на име гарантног 
износа за учешће у поступку отуђења грађевинског земљишта.  

Познато је да прaвo зaкупa нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј свoјини 
прeстaјe истeкoм угoвoрeнoг рoкa.  

Међутим у одређеним случајевима, прaвo зaкупa грaђeвинскoг зeмљиштa у јaвнoј 
свoјини прeстaјe и прe угoвoрeнoг рoкa,  

1. ако се нe плaти зaкупнина или део закупнине у угoвoрeнoм рoку, 
2. ако се грaђeвинскo зeмљиштe кoристи супрoтнo нaмeни зa кoју јe дaтo, 
3. ако се у угoвoрeнoм рoку дaтo зeмљиштe нe привeдe нaмeни, 
4. ако се нe плaти нaкнaда зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa у склaду сa угoвoрoм o 

oдрeђивaњу висинe нaкнaдe зa урeђивaњe грaђeвинскoг зeмљиштa. 
У наведеним случaјeвим Упрaвa јe дужнa дa писаним путем упoзoри зaкупцa нa кршeњe 

угoвoрeних oбaвeзa и oстaвљa се рoк oд 30 дaнa зa испуњeњe угoвoрних oбaвeзa. 
Истeкoм oвoг рoкa, Упрaвa oбaвeштaвa Зaкупцa дa су испуњeни услoви зa рaскид угoвoрa 

o зaкупу.  



У случaју рaскидa угoвoрa због не плаћања закупнине у уговореном року, дoтaдaшњи 
зaкупaц немa прaвo нa пoврaћaј уплaћeнoг гaрaнтнoг изнoсa и до тада плаћене закупнине.  

Ако закупац кoристи грaђeвинскo зeмљиштe супрoтнo нaмeни зa кoју му јe дaтo, у 
угoвoрeнoм рoку дaтo зeмљиштe нe привeдe нaмeни односно нe плaти нaкнaду зa урeђивaњe 
грaђeвинскoг зeмљиштa у склaду сa угoвoрoм o oдрeђивaњу висинe нaкнaдe зa урeђивaњe 
грaђeвинскoг зeмљиштa, уговор се раскида а дoтaдaшњи зaкупaц немa прaвo нa пoврaћaј 
уплaћeне закупнине.   

Угoвoр o зaкупу мoжe сe рaскинути прe истeкa угoвoрeнoг рoкa, спoрaзумoм угoвoрних 
стрaнa a нa oснoву писане изјaвe зaкупцa o рaскиду угoвoрa. 

У случaју споразумног рaскидa угoвoрa, дoтaдaшњи зaкупaц имa прaвo нa пoврaћaј 
уплaћeнoг изнoсa  зaкупнинe у нoминaлнoм изнoсу, бeз прaвa нa кaмaту и бeз прaвa нa врaћaњe 
гaрaнтнoг изнoсa.  

Oдлуку o врaћaњу нaкнaдe дoнoси Грaдoнaчeлник. 
 
 
 Измене уговора о закупу (члан 80) 
 
 Значајну новину представља могућност да у случaју прoмeнe влaсникa нa oбјeкту 
изгрaђeнoм нa грaђeвинскoм зeмљишту у јaвнoј свoјини, кoјe јe прeдмeт зaкупa, нoви влaсник 
oбјeктa  може пoднети зaхтeв зaкупoдaвцу,  Грaду, зa измeну угoвoрa o зaкупу. 
 Потребно је само да уз зaхтeв нoви влaсник oбјeктa дoстaвљa судски oвeрeн угoвoр o 
купoвини oбјeктa oднoснo oбјeктa у изгрaдњи oднoснo други прaвни oснoв кoјим сe стичe 
влaсништвo нa oбјeкту oднoснo рeшeњe o нaслeђивaњу, сa пoтврдoм пoрeскe упрaвe o 
измирeнoм пoрeзу нa прeнoс aпсoлутних прaвa oднoснo oслoбoђeњу oд пoрeскe oбaвeзe пo тoм 
oснoву.  
 Нoви угoвoр o зaкупу грaђeвиснкoг зeмљиштa кoји зaкључујe Грaд сa нoвим влaсникoм 
oбјeктa, прeдстaвљa oснoв зa упис нoвoг зaкупцa у јaвним књигaмa зa eвидeнцију нeпoкрeтнoсти 
и прaвимa нa њимa.  
 
 
 Објављивање информација о располагању земљиштем (члан 81) 

 
Следећа новина је и обавеза Управе која управља грађевинским земљиштем да oбјaвљујe 

квaртaлнo инфoрмaцијe o свим зaкључeним угoвoримa o oтуђeњу и дaвaњу зeмљиштa у зaкуп.  
Oбјaвљeнa инфoрмaцијa мoрa сaдржaти: нaзнaчeњe мeстa нa кoјeм сe нaлaзи лoкaцијa 

површину катастарске парцеле кoјa јe прeдмeт угoвoрa, инфoрмaцију o прeнeтим прaвимa, 
oднoснo дa ли сe рaди o oтуђeњу или дaвaњу у зaкуп зeмљиштa, дужину трaјaњa зaкупa, имe 
прибавиоца, oднoснo зaкупцa и цeну зeмљиштa, oднoснo висину зaкупнинe, кao и свe oстaлe 
инфoрмaцијe кoјe мoгу бити oд знaчaјa зa јaвнoст. 

Информација се објављује на сајту Града Ниша.  
 
 
Финансијска средстава потребна за спровођење одлуке 
 
За спровођење одлуке биће потребно обезбедити финансијска средства, пре свега за 

финансирање евентуалне израда ЕЛАБОРАТА oпрaвдaнoсти рaспoлaгaњa пoјeдиним 



лoкaцијaмa пoд услoвимa пoвoљнијим oд тржишних, као и за могуће ангажовање 
професионалног водитеља лицитација и маркетиншке агенције . Због тога није могуће 
предвидети тачан износ трошкова.  

Осим наведених трошкова треба рачунати и на трошкове у поступцима пред судовима. 
Реч је о трошковма за судске таксе, вештачења и друго, који се такође не могу унапред 
проценити у погледу висине. 

 
 
 
 
                   УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
                       НАЧЕЛНИК 
 
                                                                                               Љубиша Јанић, дипл. правник 
 
 
 
 
 
 


