
На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр.72/09 и 81/09) и члана 14. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевиског земљишта (Службени лист Грда Ниша бр.66/2010), УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ 
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА  НИША,  расписује:   
 

О Г Л А С  
ЗА  ОТУЂЕЊЕ  НЕИЗГРАЂЕНОГ  

ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ   
ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ  

 
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)   

Правила изградње у блоку А: блок А је подељен у подцелине А1,А2,А3 и А4 
Намена земљишта у подцелини А1 која обухвата катастарску парцелу број 514 
КО. Нишка Бања: рекреативно-спортског карактера (рукометна, кошаркашка, 
одбојкашка, тениска и остала игралишта за мале спортове) са могућношћу изградње 
трибина и отвореног и затвореног типа, са потебним пратећим садржајима. 
Режим изградње: Зона нове изградње 
Спратност и висина објекта: П(приземље са увећаном спратном висином) 
максималне висине 12м. 
Дозвољен степен искоришћења земљишта: 
Степен изграђености: 1,0 
Степен искоришћености: 50% 
Парцелација: спроведена, формирана је грађевинска парцела 
Намена земљишта у подцелини А2 која обухвата северни део катастарске парцеле 
број 510 у КО. Нишка Бања: аква парк са отвореним и затвореним садржајима и 
пратећим функцијама. 
Режим изградње: Зона нове изградње 
Спратност и висина објекта: П(приземље са увећаном спратном висином) 
максималне висине 12м. 
Дозвољен степен искоришћења земљишта: 
Степен изграђености: 1,0 
Степен искоришћености: 50% 
Парцелација: спроведена, формирана је грађевинска парцела 



Намена земљишта у подцелини А3 која обухвата северни део катастарске парцеле 
број 504/5 у КО. Нишка Бања: проширење садржаја аква парка 
Режим изградње: Зона нове изградње 
Спратност и висина објекта: П(приземље са увећаном спратном висином) 
максималне висине 12м. 
Дозвољен степен искоришћења земљишта: 
Степен изграђености: 1,0 
Степен искоришћености: 50% 
Парцелација: спроведена, формирана је грађевинска парцела 
Намена земљишта у подцелини А4 која обухвата јужни део катастарсе парцеле 
број 510 и  504/5 у КО. Нишка Бања: објекат јавног карактера са садржајима 
пословног карактера (администрација комплекса, кафетерије, ресторани, продавнице и 
остали пословни садржаји услужног типа) 
Режим изградње: Зона нове изградње 
Спратност и висина објекта: П+1(приземље са увећаном спратном висином) 
максималне висине 10м. 
Дозвољен степен искоришћења земљишта: 
Степен изграђености: 1,0 
Степен искоришћености: 50% 
Парцелација: спроведена, формирана је грађевинска парцела 
Правила изградње у блоку Б: блок Б је подељен у подцелине Б2,Б3 и Б4 
Намена земљишта у подцелини Б2 која обухвата јужни део катастарске парцеле 
број 540/1 у КО. Нишка Бања: спа и велнес центар са пратећим садржајима и 
апартманима у функцији здравственог туризма 
Режим изградње: Зона нове изградње 
Спратност и висина објекта: Максимална спратност објекта П+3 (са подрумским или 
сутеренским просторијама) апсолутне висине изграђености 16,0 м. 
Дозвољен степен искоришћења земљишта: 
Степен изграђености: 1,6 
Степен искоришћености: 50% 
Парцелација: спроведена, формирана је грађевинска парцела 
Намена земљишта у подцелини Б3 која обухвата катастарску парцелу број 530/1 у 
КО. Нишка Бања: хотелски комплекс са депадансима и могућим вештачким језером у 
функцији здравственог туризма 
Режим изградње: Зона нове изградње 
Спратност и висина објекта: Максимална спратност објекта П+3 (са подрумским или 
сутеренским просторијама) апсолутне висине изграђености 16,0 м. 
Дозвољен степен искоришћења земљишта: 
Степен изграђености: 1,6 
Степен искоришћености: 50% 
Парцелација: спроведена, формирана је грађевинска парцела 
Намена земљишта у подцелини Б4 која обухвата северни део катастарске парцеле 
број 540/1 у КО. Нишка Бања: централна парковска површина са садржајима за игру 
деце 
Режим изградње: Зона нове изградње 
Спратност објекта: Максимална спратност објекта П (приземље) 
Дозвољен степен искоришћења земљишта: 
Степен изграђености: 1,6 
Степен искоришћености: 50% 
Парцелација: спроведена, формирана је грађевинска парцела 



Локација је комунално опремљена примарном инфраструктуром. 
Рок привођења намени оглашеног земљишта је пет година. 

- ближи подаци о урбанистичким показатељима могу се прибавити на web site 
www.zurbnis.rs , страница важећи планови  за предметну локацију. У случају потребе, 
а у складу са Законом о планирању и изградњи (бр.72/09 и 81/09),  инвеститор је у 
обавези да финасира израду урбанистичко-техничких докумената за спровођење 
планских докумената   

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.  

Као средство обезбеђења плаћања прилаже се банкарска гаранција или меница 
авалирана од стране пословне банке или се установљава хипотека првог реда над 
непокретностима у својини, у корист Града Ниша чија је вредност најмање 150% 
вредности дуга. 

 
Обавезе у погледу уређења грађевинског земљишта: 
 

Град Ниш: Да омогући инвеститору прикључивање на водоводну и 
канализациону мрежу, као и саобраћајну инфраструктуру. 

Инвеститор: 
Да за предметну локацију , пре прибављања грађевинске дозволе, плати  накнаду 

за уређивање грађевинског земљишта, у складу са уговором који закључује са ЈП“ 
Дирекција за изградњу града Ниша“ , према Одлуци о мерилима за уговарање и 
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта која буде важила у моменту 
закључивања уговора. 

 Да наручи израду одговарајуће урбанистичке документације и да  прибави  
грађевинску  дозволу. 
 Да у оквиру своје локације изгради прикључну инфраструктуру и уређење око 
објекта. 
 Да учествује у изградњи електро и ПТТ мреже, а према условима тих 
комуналних предузећа. 
 
Услови, начин и рок подношења пријаве за јавно надметање (лицитацију): 
 

 Право учешћа на лицитацији имају сва домаћа и страна правна и физичка лица.    
Учесник лицитације је у обавези да уз пријаву приложи и доказ о уплаћеном 

гарантном износу у висини од 11.653.356,00 динара. Гаратни износ уплатити на 
депозитни рачун Управе за финансије број: 840-564804-15,  са позивом  на број 
____________, са сврхом уплате: учешће на јавном надметању (лицитацији) за отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини. 

Учесник лицитације који је учествовао али није стекао статус прибавиоца има 
право на враћање гаратног износа у року од осам дана од одржавања лицитације. 
Уплаћени гаратни износ се враћа у номиналном износу без права на камату. 

Уплаћени гаратни износ се не враћа ако: 1) уплатилац не узме учешће на 
лицитацији а не обавести Комисију за спровођење поступка располагања грађевинским 
земљиштем писаним путем да неће учествовати на лицитацији најмање 24 сата пре 



заказаног почетка лицитације; 2) ако уплатилац који је стекао статус прибавиоца 
оглашеног земљишта не испуни услове за закључење уговора о прибављању, односно 
не приступи закључењу уговора у роковима и под условима утврђеним Одлуком о 
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Службени лист Грда Ниша бр.66/2010). 

Пријаве за учешће на јавном надметању достављају се у затвореној коверти 
УПРАВИ ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША, са назнаком 
„КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РАСПОЛАГАЊА  ГРАЂЕВИНСКИМ 
ЗЕМЉИШТЕМ“  и назнченим  грђевинским земљиштем које је предмет лицитације , у року од 30 
дана од дана објављивања огласа (последњи дан за пријаву за учешће на лицитацији и 
уплату гарантног износа  је __________. године до 15,00 часова). 
            Пријава за учешће на лицитацији физичког лица садржи: 
      1. Ознаку  земљишта за које се пријава подноси и дан одржавања лицитације 

2. Име и презиме 
3. Адресу, матични број и потпис 

      4. Изјаву о прихватању свих услова из огласа 
      5. Доказ о уплаћеном  гарантном износу 
      7. Број рачуна за враћање  гаратног износа 
           Пријава правног лица за учешће на лицитацији садржи: 
      1. Ознаку  земљишта за које се пријава подноси и дан одржавања лицитације 
      2. Фирму, матични број и ПИБ 
      3. Име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис 
      4. Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно другог одговарајућег 
регистра 
      5. Оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује на 
лицитацији у име правног лица  
      6. Оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа 
      7. Доказ о уплаћеном  гарантном износу 
      8. Број рачуна за враћање гаратног износа 
 Подносилац неблаговремене и неуредне пријаве не може стећи статус учесника 
на лицитацији. 

Лицитација ће се одржати дана _____________. године са почетком у 11 
часова, у великој сали, у згради Скупштине Града Ниша, ул. Николе Пашића 
бр.24.  
 Обавештење о резултатима лицитације доставља се  свим учесницима и 
објављује се на огласној табли органа и служби града Ниша и на веб адреси  www.ni.rs, 
у року од 8 дана од дана доношења акта о отуђењу грађевинског земљишта. 
          По правноснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 
дана,  инвеститор је дужан да закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта. 

Сва ближа обавештења и пакет информација у вези предметног грађевинског 
земљишта могу се добити у УПРАВИ  ЗА  ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДА НИША , ул. Николе Пашића бр. 24, у канцеларији бр. 27-а, сваког радног дана 
и  на веб адреси Града Ниша: www.ni.rs.  
 
 
 
 


