
 
 
 
 
 
 
 
 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 Предлог одлуке о расписивању огласа за отуђење 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем број 
1337/2010-04 од 20.10.2010. године, достављен од стране Управе за имовину и 
инспекцијске послове, по захтеву број 1338/2010-04 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______2010.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 

 

Оглашава се неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини: 

  

         I - Ради изградње објеката за породично становање у ул.Призренска у насељу Брзи 
Брод, у складу са Регулационим планом "Брзи Брод" у Нишу ("Службени лист Града 
Ниша", број 15/2001) и Одлуком о примени урбанистичких планова донетих до дана 
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи ("Службени лист Града Ниша", број 
28/2003 и 53/2003)  и то: 

 

-катaстарскe парцелe број: 2151/21 од 224м² и  2151/22 од 232м²  К.О. Брзи Брод 
(укупна површина 456м²). 

 

              Намена: 

 -Породично становање (са или без делатности), густине 100-200 ст/ха.  

      

             Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта  износи 3.230,оо динара по 1 
м². 

 

         II - Ради изградње објекта за породично становање у ул.Јастребачка у насељу Брзи 
Брод, у складу са Регулационим планом подручја Месне канцеларије "Брзи Брод" у Нишу 
("Службени лист Града Ниша", број 15/2001), који на основу Одлуке о примени 



урбанистичких планова донетих до дана ступања на снагу Закона о планирању и 
изградњи ("Службени лист Града Ниша", број 28/2003, 53/2003 и 40/2004), преиспитан, и 
потврђен у делу планиране намене земљишта, регулације, и парцелације јавних 
површина и мрежа и објеката инфраструктуре и то: 

 

-катaстарска  парцела број: 2151/37  од 457м²  К.О. Брзи Брод. 

 

             Намена: 

-налази се у зони градског становања и формирана је као грађевинска парцела за 
изградњу слободностојећег објекта породичног становања.  

 

             Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта  износи 3.230,оо динара по 1 
м². 

          

           III - Ради изградње објеката за породично становање у насељу Доњи Комрен, у 
складу са Регулационим планом подручја Месне канцеларије "Бранко Бјеговић" у Нишу 
("Службени лист Града Ниша", број 1/2001), који на основу Одлуке о примени 
урбанистичких планова донетих до дана ступања на снагу Закона о планирању и 
изградњи ("Службени лист Града Ниша", број 28/2003, 53/2003 и 40/2004), преиспитан, и 
потврђен у делу планиране намене земљишта, регулације, и парцелације јавних 
површина и мрежа и објеката инфраструктуре и то: 

 

1.катaстарска  парцела број: 7614/8 од 534м²  К.О.Каменица, 

2.катaстарска  парцела број: 7615/3 од 535м²  К.О. Каменица, 

3.катaстарска  парцела број: 7622/7 од 449м²  К.О. Каменица, 

4.катaстарска  парцела број: 7609/2 од  929м²  К.О. Каменица, 

5.катaстарска  парцела број: 8133 од 565м²  К.О. Каменица, 

6.катaстарска  парцела број: 8057 од 500м²  К.О. Каменица, 

7.катaстарска  парцела број: 8100 од 689м²  К.О. Каменица, 

8.катaстарска  парцела број: 7618/3 од 450м²  К.О. Каменица, 

9.катaстарска  парцела број: 7619/5 од 450м²  К.О. Каменица. 

 



 

             Намена: 

-налазе се у зони градског становања густине 100-200ст./ха и предвиђене су за изградњу 
објеката породичног становања.  

 

             Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта из тачке:  

              -1,2,3,4. и 5. износи 1.290,оо динара по 1 м²,  

              -6. износи 2.150,оо динара по 1 м². 

              -7, 8 и 9. износи 1.650,оо динара по 1 м²,              

 

           IV - Ради изградње објеката за породично становање у ул.Чедомира Крстића и 
ул.Јурија Гагарина, насеље Паси Пољана, у складу са Генералним планом Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 13/95, 2/2002, 41/2004 и 51/2007), који на основу Одлуке 
о примени урбанистичких планова донетих до дана ступања на снагу Закона о 
планирању и изградњи ("Службени лист Града Ниша", број 28/2003, 53/2003 и 40/2004), 
преиспитан, и потврђен у делу планиране намене земљишта и то: 

 

1.катaстарска  парцела број: 240/102 од 296м²  К.О. Паси Пољана, 

2.катaстарска  парцела број: 107/6 од 291м²  К.О. Паси Пољана, 

3.катaстарска  парцела број: 107/7 од 285м²  К.О. Паси Пољана, 

4. катaстарска  парцела број: 107/8 од 277м²  К.О. Паси Пољана, 

5.катaстарска  парцела број: 108/8 од 277м²  К.О. Паси Пољана, 

6.катaстарска  парцела број: 108/9 од 274м²  К.О. Паси Пољана, 

7.катaстарска  парцела број: 110/4 од 274м²  К.О. Паси Пољана, 

8.катaстарска  парцела број: 110/5 од 273м²  К.О. Паси Пољана. 

 

             Намена: 

-Породично становање са пословним простором-сервисима и складиштима, густине 100-
200 ст/ха.  



-У оквиру стамбених садржаја (стамбене зоне) могуће је формирати пословне садржаје 
компатибилне са становањем, уколико у физичком и еколошком смислу не угрожавају како 
околину тако и функцију суседних парцела.  

 

Комунална опремљеност: 

-Постоји саобраћајни приступ локацији-саобраћајница је асфалтирана и постоји 
могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу. 

 

           Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта из тачке 1. износи 2.830,оо 
динара по 1 м², док за остале тачке износи 2.680,оо динара по 1 м²  

 

            V - Ради изградње гасне-бензинске станице на Булевару Светог цара Константина, 
у складу са Планом детаљне регулације комплекса складишта и сервиса на потезу 
"Булевар Медијана-Бањска рампа" ("Службени лист Града Ниша", број 49/2006) и то: 

 

 - катaстарске парцеле број: 1897/5 од 2260м² и 1897/6 од 1980м², обе у К.О. Ниш-
Пантелеј (укупна површина 4240м²) 

 

             Намена: 

- Гасна-бензинска станица. 

 

            Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта износи 6.360,оо динара по 1 м². 

 

         VI - Ради изградње објекта за породично становање са пословним простором-
сервисима и складиштима у ул.Јадранска, насеље Доњи Комрен, у складу са 
Регулационим планом дела подручја месне канцеларије "Доњи Комрен" у Нишу 
("Службени лист Града Ниша", број 14/98), који је Одлуком о примени урбанистичких 
планова донетих до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи ("Службени 
лист Града Ниша", број 28/2003, 53/2003 и 40/2004) потврђен у делу намене површина, 
плана парцелације плана парцелације јавног грађевинског земљишта, нивелације, 
регулације, мреже, и објекта саобраћајне, енергетске, водопривредне, комуналне и друге 
ифраструктуре,  и то: 

 



 -катaстарске парцеле број: 2865 од 146м², 2866 од 594м² и 2871 од 186м², све у К.О. 
Доњи Комрен (укупна површина 926м²). 

 

             Намена: 

-Породично становање са пословним простором-сервисима и складиштима, густине 100-
200 ст/ха.  

-У оквиру стамбених садржаја (стамбене зоне) могуће је формирати пословне садржаје 
компатибилне са становањем, уколико у физичком и еколошком смислу не угрожавају како 
околину тако и функцију суседних парцела.  

 

           Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта  износи 4.500,оо динара по 1 м². 

 

           VII - Ради изградње објеката за спорт и рекреацију у складу са Регулационим 
планом "Нишка Бања" ("Службени лист Града Ниша", број 19/2002), који је на основу 
Одлуке о примени урбанистичких планова донетих до дана ступања на снагу Закона о 
планирању и изградњи ("Службени лист Града Ниша", број 28/2003, 53/2003 и 40/2004) 
преиспитан и потврђен у у делу планиране намене и то: 

 

             -новоформирана грађевинска парцела коју чине катaстарскe парцелe број: 267/32, 
267/34 и 267/35 К.О. Нишка Бања (укупна површина 13426м²). 

 

             Намена: 

-спорт и рекреација.  

 

             Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта  износи 5.250,оо динара по 1 
м². 

                

 

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

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



 

  X – Оглас објавити у средтвима јавног информисања и на веб адреси Града Ниша: 
www.ni.rs. 

 

 

БРОЈ: _________________ 

У НИШУ: _____________   

 

                                                                                                                 НАЧЕЛНИК 

 

                                                                                                        

                                                                                                      Љубиша Јанић, дипл.правник 

 


