
 
 
 
 
 
 
 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 22.10.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о прихватању преноса права трајног коришћења 
на пословном простору уз накнаду, на локацији „Бранко Крсмановић“ у Нишу од 
Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника 
Универзитета у Нишу. 
 
 II Предлог решења о прихватању преноса права трајног коришћења на 
пословном простору уз накнаду, на локацији „Бранко Крсмановић“ у Нишу од Фондације 
за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у 
Нишу, 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: 1064-4/2010-03 
Датум: 22.10.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 



 На основу члана 37. Статута града Ниша (''Службени лист града Ниша,'' бр.88/2008), Скупштина 
града Ниша , на седници од _______________2010. године, доноси  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ТРАЈНОГ КОРИШЋЕЊА 
НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ УЗ НАКНАДУ, НА ЛОКАЦИЈИ 

„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“ У НИШУ ОД ФОНДАЦИЈЕ  ЗА РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА И УМЕТНИКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
                                                                 
 
   I  - На основу Протокола о међусобној реализацији пројекта о заједничком улагању у изградњу 
стамбено-пословног објекта на локацији „Бранко Крсмановић“ у Нишу, закљученог дана 11.10.2010. 
године, између Града Ниша и Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и 
уметника Универзитета у Нишу (у даљем тексту:Фондација), који је саставни део овог решења, Град 
Ниш прихвата од Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника 
Универзитета у Нишу, пренос права коришћења над пословним простором у површини од 870,50м2, који 
се налази на приземљу (приземном спрату) пословно-стамбеног објекта: По+П+7 , на локацији „Бранко 
Крсмановић“ у Нишу, постојећег на катастарским  парцелама број  9802/1, 9796/3, 9798/3, 9798/117, 
9798/21, 9798/32 и 9798/33, укупне површине 3921м2, К.О.Ниш-Ђеле Кула. 
 
 II - На име накнаде за пренето право коришћења на пословном простору ближе описаног у тачки 
I овог Решења, Град Ниш се обавезује да Фондацији плати накнаду у износу од 1300 евра (и словима: 
једнахиљадатристотинеевра) по метру квадратном, што укупно износи 1.131.650,00 евра (и словима: 
једанмилионстотридестједна хиљадашестстотинапедесетевра), у динарској противвредности по средњем 
курсу, на дан исплате. 
 Порез на додату вредност је урачунат у цену.  
 Део накнаде од 20.000.000,00 динара (и словима: двадесетмилионадинара), уплатити најкасније 
до 25.12.2010. године. 
 Остатак дуга у износу од 942.970,00 Евра (и словима: 
деветстотиначетрдесетдвехиљедедеветстоседамдесетевра) уплатити најкасније до 25.12.2011. године. 
 
 III   - Ово решење доставити Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије на сагласност, 
након чега ће се приступити закључењу Уговора о преносу права  трајног коришћења над пословним 
простором, ближе описаном у ставу  I овог решења, уз накнаду, којим ће се ближе регулисати начин и 
рок плаћања, као и рок завршетка и предаје изграђеног пословног простора. 
 
 IV   - Овлашћује се Градоначелник  града Ниша , да у име града Ниша, закључи  Уговор о 
преносу права трајног  коришћења  пословног простора , ближе описаног у  ставу  I. овог решења са 
Фондацијом за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу. 
 
 V – Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Ниша. 
 
 
 
 БРОЈ:_________________ 
 У  НИШУ, _____________2010. године 
 
 
 



СКУПШТИНА  ГРАДА  НИША 
 
 
                   ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                ___________________ 
          Проф. др Миле Илић 
                                              

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

Одлуком Савета Универзитета у Нишу од 02.11.1999. године, основана је Фондација за 
решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу, са 
основним циљем омогућавања младим научним радницима и уметницима да реше своје 
стамбено питање и остану у земљи, и на тај начин допринесу развоју система и друштва. 

Град Ниш је на основу решења Скупштине града Ниша, број 01-20/96-1362 од 31.01.1996. 
године, уговором закљученим 07.02.1996. године, пренео Универзитету у Нишу градско 
грађевинско земљиште у К.О.Ниш-Ћеле Кула , катастарске парцеле број 9802/1, 9796/3, 9798/3, 
9798/17, 9798/21, 9798/32 и 9798/33, укупне површине 3.921м2, без накнаде. 

Фондација је 2006. године започела пројекат изградње стамбено-пословног објекта, 
спратности По+П+7, на локацији „Бранко Крсмановић“ у Нишу, који према пројектној 
документацији, поред пословног простора садржи 98 станова , намењених младим научним 
радницима и уметницима Универзитета у Нишу. 

Ректор Универзитета у Нишу, Председник Управног одбора Фондације за решавање 
стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу, проф. др 
Мирољуб Гроздановић и Градоначелник града Ниша, Мр Милош Симоновић, у име институција 
које представљају, дана 11.10.2010. године  потписали су ПРОТОКОЛ о међусобној сарадњи на 
реализацији пројекта о заједничком улагању у изградњу стамбено-пословног објекта на 
локацији        „ Бранко Крсмановић“ у Нишу. 

 Наведеним Протоколом уговарачи су се споразумели да се Град Ниш активно укључи у 
пројекат, тако што ће од Фондације преузети право коришћења 870,50м2  пословног простора  
на приземљу (приземном спрату) пословно-стамбеног објекта: По+П+7,  уз накнаду од 1.300 
евра у динарској противредности по квадратном метру. 
  Надлежни орган  Града треба да донесе Решењео прихватању преноса права трајног 
коришћења на пословном простору уз накнаду, на локацији „Бранко Крсмановић“ у Нишу од 
Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у 
Нишу, који ће бити достављен Републичкој дирекцији за имовину РС на сагласност,  након чега 
ће се приступити закључењу Уговора о преносу права коришћења над пословним простором. 

 
 
 
 
 
     

 
 


