
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56 Статута Града Ниша ( „Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) и члана 14 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 
(„“Службени лист Града Ниша“, број 66/2010), 
 
 Градско веће Града Ниша, на 116. седници, одржаној 22.10.2010. године, донело 
је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на текст Одлуке о расписивању огласа за отуђење 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем на локацији 
„Лозни Калем“, достављен од стране Управе за имовину и инспекцијске послове 
Градском већу Града Ниша, по захтеву број: 1335/2010-04 од 20.10.2010. године. 
 
 II Решење доставити: Управа за имовину и инспекцијске послове и архиви 
Градског већа Града Ниша. 
 
 
 
Број: 1064-18/2010-03 
У Нишу, 22.10.2010. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  

Заменица градоначелника 
 

Нађа Марковић 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                Предлог 



 

На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике  
Србије", бр.72/09 и 81/09), члана 14. Одлукe о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта ("Службени лист Града Ниша", бр. 66/10) и сагласности Градског Већа Града Ниша 
бр. ___________ од ___________ године, УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НИША, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

  

   I- Oглашава се отуђење грађевинског земљишта у јавној својини на локацији 
„Лозни Калем“, укупне површине 14ха 94а 02м² и то у блоку А (катастарске парцеле 
број: 514 површине 2ха 83а 37м², 510 површине 2ха 84а 45м² и 504/5 површине 2ха 29а 
51м²) и у блоку Б (катастарске парцеле број: 530/1 површине 3ха 82а 22м² и 540/1 
површине 3ха 14а 47м²), све у К.О. Нишка Бања, јавним надметањем (лицитацијом). 

 Учесник лицитације који понуди највећу цену за оглашено грађевинско земљиште 
стиче својину над тим грађевинским земљиштем. 

Намена предметног земљишта у блоку А јe рекреативно-спортског карактера и 
дефинише садржаје за мале спортове : рукометна, кошаркашка и одбојкашка 
игралишта, тениске терене, аква парк, базене и сличне садржаје са могућношћу 
изградње трибина, отвореног и затвореног типа ( са пратећим садржајима: 
свлачионице, санитарни чворови, клупске просторије, сервисирање и продаја спортске 
опреме и реквизита, угоститељске услуге и итд.), док је намена земљишта у блоку Б 
здравственог, туристичког и комерцијалног карактера и дефинише садржаје за 
администрцију, хотелијерство, велнес и спа центар, угоститељство (ресторани, 
кафетерије, посластичаре и сл.), пословни простор и снабдевање, у складу са Планом 
детаљне регулације рекреативни центар “Лозни Калем“ у Нишкој Бањи        („ Службени 
лист Града Ниша“, бр. 48/09) .  

Почетни износ цене предметног грађевинског земљишта  износи 780,00 динара 
по 1м². 

Цена грађевинског земљишта може се платити у целости (у року од 15 дана од дана 
закључења уговора о отуђењу) или на рате тако што се прва рата плаћа у висини од 20% од 
укупне цене најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу а преостали 
износ у четири једнаке полугодишње рате, које се усклађују са растом цена на мало у Републици 
Србији.  



     

            II– Оглас  ће спровести Комисија именована решењем Гадоначелника Града 
Ниша брoj  ________од __________2010.године.  

 
            III–  Саставни део ове одлуке чини текст Огласа за отуђење неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем. 

 

             IV- Оглас објавити у средствима јавног информисања и на веб адреси Града 
Ниша: www.ni.rs 

 

БРОЈ: _________________ 

У НИШУ: _____________   

 

 

                                                                                                            НАЧЕЛНИК 

 

                                                                                        
Љубиша Јанић, дипл.правник 

 


