
 

 

 На основу члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),  
 
       Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 07.09.2012.године, донело је 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

 I   Покреће се иницијатива за израду Елабората о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта без накнаде, на територији Града Ниша, на катастарским 
парцелама број: 4270, 4273/3, 4273/8, 4273/13, 4273/5, 4274, 4269, 4266, 4262 и 4260, све у 
КО Ниш-Ћеле Кула, Министарству здравља Републике Србије –Клиничком центру Ниш, у 
складу са Уредбом о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи 
или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно 
закупнине или без накнаде („Службени гласник РС“, број 13/2010, 54/2011 и 21/2012). 
 
 II   Налаже се Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Служби за послове 
Градоначелника-Канцеларији за локални и економски развој да, Елаборат из тачке I, 
израде и доставе са нацртом одлуке о усвајању Елабората, Градском већу Града Ниша. 
 
 III  Закључак доставити: Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Служби за послове 
Градоначелника-Канцеларији за локални и економски развој. 
 
                         
  
 
Број: 782-9/2012-03 
 
У Нишу, 07.09.2012. године         
 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                           ________________________ 
  Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                           
                                                                                   
                                            
            
 



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

                  Министарство здравља Републике Србије, обратило се Градоначелнику Града 
Ниша, дописом број 46-00-3/2012/23 од 23.08.2012.године, у коме је наведено да је 
потребно, ради омогућавања свих функција Клиничког центра, извршити пренос 
катастарских парцела које су у јавној својини Града Ниша, у јавну својину Републике 
Србије и то: 4270, 4273/3, 4273/8, 4273/13, 4273/5, 4274, 4269, 4266, 4262 и 4260, све у КО 
Ниш-Ћеле Кула. 
                     Ради измене локацијске дозволе и добијања грађевинске дозволе за 
реконструкцију и изградњу нових објеката у Клиничком центру Ниш, потребно је донети 
одлуку којом ће се наведене катастарске парцеле, односно удели пренети без накнаде у 
јавну својину Републике Србије, чиме ће бити омогућена даља реализација овог пројекта 
од стране Републике Србије као инвеститора. 
                       С обзиром на значај овог пројекта и за крајње кориснике-пацијенте, пре свега 
за грађане Града Ниша, Градско веће покреће иницијативу за израду Елабората о 
оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде, на територији Града Ниша, на 
катастарским парцелама број: 4270, 4273/3, 4273/8, 4273/13, 4273/5, 4274, 4269, 4266, 4262 
и 4260, све у КО Ниш-Ћеле Кула, Министарству здравља Републике Србије –Клиничком 
центру Ниш, у складу са Уредбом о условима и начину под којима локална самоуправа 
може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде („Службени гласник РС“, број 13/2010, 54/2011 и 
21/2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 Н А Ч Е Л Н И К 
 
                                                                                      _______________________ 
                                                                                   Љубиша Јанић, дипл.правник 


