
  ПРЕДЛОГ: 
 
На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

Републике  Србије", бр.72/09 и 81/09), Одлукe о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта ("Службени лист Града Ниша", бр. 66/10), сагласности Градског Већа Града Ниша 
бр. __________од_______2010.године и Одлуке о расписивању огласа за отуђење 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем 
__________од_______2010.године, УПРАВА  ЗА  ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НИША, објављује  

 
 

О Г Л А С  
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.  
             

            Правила изградње: 
- Дозвољена спратност породичног објекта је до  П+2+Пк (приземље, два спрата 

и поткровље). 
-Дозвољени степен изграђености земљишта.................................. маx. 1,6. 
-Дозвољени степен заузетости земљишта ...................................... маx. 50%. 
 
 Комунална опремљеност: 
-Постоји саобраћајни приступ локацији-саобраћајница је асфалтирана и постоји 

могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу. 
 

             Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта  износи 3.230,оо динара 
по 1 м². 
           Цена  постигнута за отуђење предметног грађевинског земљишта плаћа се у 
целости у року од 15 дана од дана закључења  уговора.  
 Рок привођења планираној намени износи 3 (три)  године од дана закључења 
уговора о отуђењу оглашеног грађевинског земљишта. 
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         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.  

 
            Правила изградње: 
           - Дозвољена спратност породичног објекта је до  П+2+Пк (приземље, два спрата 
и поткровље). 

-Дозвољени степен изграђености земљишта.................................. маx. 1,6. 
-Дозвољени степен заузетости земљишта ...................................... маx. 50%. 

 
 Комунална опремљеност: 
-Постоји саобраћајни приступ локацији-саобраћајница је асфалтирана и постоји 

могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу. 
 

             Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта  износи 3.230,оо динара 
по 1 м². 
           Цена постигнута за отуђење предметног грађевинског земљишта плаћа се у 
целости у року од 15 дана од дана закључења  уговора.  
 Рок привођења планираној намени износи 3 (три)  године од дана закључења 
уговора о отуђењу оглашеног грађевинског земљишта. 
 
           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. 
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             Намена: 
-налазе се у зони градског становања густине 100-200ст./ха и предвиђене су за 

изградњу објеката породичног становања.  
 

             Правила изградње: 
           - Дозвољена спратност породичног објекта је до  П+2+Пк (приземље, два спрата 
и поткровље). 

-Дозвољени степен изграђености земљишта.................................. маx. 1,6. 
-Дозвољени степен заузетости земљишта ...................................... маx. 50%. 

 
  Комунална опремљеност: 
 -Постоји саобраћајни приступ локацији-саобраћајница је асфалтирана и постоји 

могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу за кат.парцелу из тачке 1. 
овог става, док за остале кат.парцеле саобраћајнице нису асфалтиране. 
 
             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,              
 
           Цена  постигнута за отуђење предметног грађевинског земљишта плаћа се у 
целости у року од 15 дана од дана закључења  уговора.  
 Рок привођења планираној намени износи 3 (три)  године од дана закључења 
уговора о отуђењу оглашеног грађевинског земљишта. 
            Напомена:Свака од наведених кат.парцела је посебан предмет јавног надметања. 
 
           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.  
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            Правила изградње: 
          - Дозвољена спратност породичног објекта је до  П+2+Пк (приземље, два спрата и 
поткровље). 
           -Дозвољени степен изграђености земљишта.................................. маx. 1,6. 
           -Дозвољени степен заузетости земљишта ...................................... маx. 50%. 

 
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  
 
           Цена  постигнута за отуђење предметног грађевинског земљишта плаћа се у 
целости у року од 15 дана од дана закључења  уговора.  
 Рок привођења планираној намени износи 3 (три)  године од дана закључења 
уговора о отуђењу оглашеног грађевинског земљишта. 
            Напомена:Свака од наведених кат.парцела је посебан предмет јавног надметања. 

 
            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. 
 
 Комунална опремљеност: 
-Постоји саобраћајни приступ локацији-саобраћајница је асфалтирана и постоји 

могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу. 
 

            Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта износи 6.360,оо динара 
по 1 м². 
           Цена  постигнута за отуђење предметног грађевинског земљишта плаћа се у 
целости у року од 15 дана од дана закључења  уговора.  
 Рок привођења планираној намени износи 3 (три)  године од дана закључења 
уговора о отуђењу оглашеног грађевинског земљишта. 

 
         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: 
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 -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.  

 
            Правила изградње: 
            -Дозвољена спратност породичног објекта је до  П+2+Пк (приземље, два спрата 
и поткровље). 

-Дозвољени степен изграђености земљишта.................................. маx. 1,6. 
-Дозвољени степен заузетости земљишта ...................................... маx. 50%. 
-Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 3.00 или на 

основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%), 
-Висина породичног објекта не може прећи 12.00м, 
-Паркирање возила обезбеђује се на сопственој парцели, изван површине јавног 

пута, и то једно паркинг или гаражно место на један стан. 
 
Комунална опремљеност: 
-Постоји саобраћајни приступ локацији-саобраћајница је асфалтирана и постоји 

могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу. 
 

           Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта  износи 4.500,оо динара 
по 1 м². 
           Цена  постигнута за отуђење предметног грађевинског земљишта плаћа се у 
целости у року од 15 дана од дана закључења  уговора.  
 Рок привођења планираној намени износи 3 (три)  године од дана закључења 
уговора о отуђењу оглашеног грађевинског земљишта. 
 
           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). 

 
Правила изградње: 
-обавеза инвеститора је да изради Урбанистички пројекат за изградњу. 
 

             Намена: 
-спорт и рекреација.  
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 Комунална опремљеност: 
-Постоји саобраћајни приступ локацији-саобраћајница је асфалтирана и постоји 

могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу. 
 

             Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта  износи 5.250,оо динара 
по 1 м². 
            Цена  постигнута за отуђење предметног грађевинског земљишта плаћа се у 
целости у року од 15 дана од дана закључења  уговора.  
 Рок привођења планираној намени износи 3 (три)  године од дана закључења 
уговора о отуђењу оглашеног грађевинског земљишта.                       

 
        VIII - НАКНАДА  ЗА  УРЕЂИВАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА: 
 Инвеститор накнаду за  уређивање грађевинског земљишта регулише  уговором 
са ЈП '' ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША'', а према Одлуци о  мерилима за 
уговарање и утврђивање  висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, која 
буде важила у моменту закључивања уговора, пре прибављања грађевинске дозволе. 
 
           
         IX - ОБАВЕЗЕ У ПОГЛЕДУ УРЕЂИВАЊА ЗЕМЉИШТА   
 

ГРАД НИШ:  
 
Да омогући инвеститору прикључивање на водоводну и канализациону мрежу, 

као и саобраћајну инфраструктуру. 
 

ИНВЕСТИТОР:  
 
Обавеза инвеститора је да формира грађевинску парцелу пре подношења захтева 

за добијање локацијске дозволе уколико иста није формирана.       
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. 
 
         X - ОПШТИ УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА:      
                                          
 Право учешћа на јавном надметању имају сва  домаћа и страна правна и физичка 
лица.  

Учесник јавног надметања је у обавези да уз пријаву приложи гарантни износ у 
висини од 20% од почетног износа за укупну површину парцеле за коју се пријављује 
да учествује на огласу за отуђење грађевинског земљишта, уплатом на депозитни рачун 
Управе за финансије број: 840-564804-15,  са позивом  на број ___________________
   Пријаве за учешће на јавном надметању достављају се УПРАВИ ЗА 
ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША, у затвореној коверти са 
назнаком "КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РАСПОЛАГАЊА 
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ" и кат.парцелом/кат.парцелама 
на коју се пријава односи, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.  
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            Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи: 
      1. Ознаку  земљишта које је предмет огласа и дан одржавања јавног надметања 

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

     4. Изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању 
услова за комунално опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у у 
јавном огласу уколико се ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није 
комунално опремљено за грађење) 

5. Доказ о уплаћеном  гарантном износу 
      6. Број рачуна за враћање  депозита 
 
           Пријава правног лица за учешће на јавном надметању садржи: 
      1. Ознаку  земљишта које је предмет огласа и дан одржавања јавног надметања 
      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 у 

надметању у име правног лица  
6. Оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа Изјаву о   
прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова за 
комунално опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у у јавном огласу 
уколико се ради о неизграђеном грађевинском земљишту које није комунално 
опремљено за грађење) 

      7. Доказ о уплаћеном  гарантном износу 
      8. Број рачуна за враћање гаратног износа 
 

Подносилац неблаговремене и неуредне пријаве не може стећи  статус учесника 
у јавном надметању. 

Учесник јавног надметања који понуди највећу цену стиче својину над 
предметним земљиштем. 

Учеснику огласа коме се предметно земљиште отуђује, гарантни износ се 
зарачунава у коначну цену, док се осталим учесницима, по завршетку поступка 
оглашавања,  гарантни износ враћа без права на камату. 

Уплаћени гарантни износ се не враћа ако: 
-уплатилац не узме учешће на јавном надметању а не обавести Комисију 

писаним путем да неће учествовати у надметању најмање 24 сата пре заказаног почетка 
јавног надметања, 

-ако је уплатилац учесник који је стекао статус прибавиоца оглашеног земљишта 
а не испуни услове за закључење уговора о прибављању предметног грађевинског 
земљишта односно не приступи закључењу уговора у роковима и под условима 
утврђеним Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист 
Града Ниша", бр. 66/10).   
 Јавно надметање одржаће се дана ____________године са почетком у 
__________часова, у великој сали Скупштине града, на првом спрату Градске 
управе Града Ниша, ул. Николе Пашића бр.24. 
 Обавештење о резултатима огласа доставиће се учесницима огласа  и биће 
објављено на огласној табли органа и служби града Ниша, у року од 8 дана од дана 
доношења акта о отуђењу предметног земљишта. 
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        По правноснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 
дана,  инвеститор је дужан да закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта. 

Инвеститор који не закључи уговор о отуђењу предметног грађевинског 
земљишта, као и онај чијом се кривицом раскине уговор, нема право на повраћај 
уплаћеног гарантног износа. 

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,  
на веб адреси Града Ниша: www.ni.rs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


