
       На основу члана 72. Пословника о раду Градског веће Града Ниша („Сл. лист Града 
Ниша“, број 1/2013)
      Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 01.02.2013.  године, доноси

З А К Љ У Ч А К

         I   Покреће се иницијатива за покретање поступка преноса права јавне својине 
Републике Србије у јавну својину Града Ниша без накнаде, на катастарским парцелама број 
17/10, 41/10, 41/11, 41/12, 42/11, 43/20 и 43/21, КО Ниш Црвени Крст, у складу са Уредбом 
Владе  РС  о  условима,  начину  и  поступку  отуђења  или  давања  у  закуп  грађевинског 
земљишта у јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине („Сл.гласник 
РС“, бр.67/2011, 85/2011, 23/2012 и 55/2012).

       II  Обавезују  се  Управа  за  имовину  и  инспекцијске  послове  и Градско  јавно 
правобранилаштво  да  израдe  и  доставе  Градском  већу  Града  Ниша  нацрт  Одлуке  о 
прибављању права  јавне  својине  на  грађевинском земљишту од  Републике  Србије,  без 
накнаде.

      III  Закључак доставити: Управи за имовину и инспекцијске послове и Градском јавном 
правобранилаштву.

   Број: 150-20/2013-03

   У Нишу 01.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

  Председник

                                                                                                                      ___________________
____

                                                                                                             Проф. др Зоран Перишић



                                        О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На катастарским парцелама бр.17/10, 41/10, 41/11, 41/12, 42/11, 43/20 и 43/21 у КО 
Ниш Црвени  Крст,  уписана  је  јавна  својина  Републике  Србије  у  листу  непокретности 
бр.1490 РГЗ-Службе за катастар непокретности Ниш  и на истим је на основу Информације 
о локацији бр.353-1-74/2012-06  од  28.01.2013. године коју је издала Управа за планирање 
и изградњу Града Ниша, у складу са Планом генералне регулације подручја ГО Црвени 
Крст-I фаза („Сл.лист Града Ниша“, бр.102/2012) предвиђен у целини пословно производно 
трговински комплекс, са доминантном наменом: пословање, производња, складиштење и 
трговина.

Уредбом Владе РС о  условима,  начину и поступку отуђења или давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине 
(„Сл.гласник РС“, бр.67/2011, 85/2011, 23/2012 и 55/2012) прописан је поступак отуђења и 
давања  у закуп грађевинског земљишта које је у јавној својини Републике Србије и исти 
спроводи  Републичка дирекција за имовину Републике Србије, којој се подноси захтев за 
отуђење или давању у закуп грађевинског земљишта.

О предлогу Републичке дирекција за имовину Републике Србије одлучује Влада РС. 
Акт  Владе  основ  је  за  провођење  промена  у  јавној  књизи  о  евиденцији 

непокретности и права. 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије доноси решење о отуђењу у 

року од 8 дана од дана доношења акта Владе, и то решење је коначно. У име Републике, 
директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије на основу коначног решења 
закључује уговор о отуђењу.

На основу члана 6. и 10. Уредбе Владе РС о условима, начину и поступку отуђења 
или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, односно 
аутономне покрајине („Сл.гласник РС“, бр.67/2011, 85/2011, 23/2012 и 55/2012) предвиђено 
је да се  грађевинско земљиште које је у јавној својини Републике Србије може отуђити или 
дати у закуп по цени односно закупнини која је мања од тржишне цене односно закупнине 
или отуђити или дати у закуп без накнаде, када се ради о међусобном располагању између 
Републике  Србије  и  јединице  локалне  самоуправе,  као  и  ако  се  ради  о  грађевинском 
земљишту које је по планском документу предвиђено као земљиште за изградњу објеката у 
функцији реализације пројеката економског развоја односно за изградњу објеката који су 
од посебног значаја за реализацију локалног економског развоја,  чијом се реализацијом 
повећава број запослених у привреди и сразмерно увећавају јавни приходи.

Обзиром да  је  на  предметним катастарским парцелама,  које  се  налазе  у  оквиру 
Радне зоне „Север“ у Нишу, на основу  Плана генералне регулације подручја ГО Црвени 
Крст-I фаза („Сл.лист Града Ниша“, бр.102/2012) предвиђен у целини пословно производно 
трговински комплекс, са доминантном наменом: пословање, производња, складиштење и 
трговина, изградња објеката у складу са предвиђеном планском наменом на предметном 
земљишту након уступања истог будућем инвеститору, извесно би допринела  повећању 
броја запослених и увећању јавних прихода, уз обавезну израду урбанистичког пројекта за 
изградњу који представља услов за издавање локацијске дозволе.

На основу наведеног испуњени су услови за прибављање наведених непокретности 
без накнаде од стране Републике Србије и  очигледно је да постоји оправдан интерес Града 
Ниша да прибави наведене непокретности како би се након стицања права јавне својине 



Града Ниша на предметном грађевинском земљишту истим могло располагати у складу са 
позитивним законским прописима.
        Имајући у виду напред наведено, Градско веће Града Ниша доноси Закључак о  
покретању иницијативе  за  покретање  поступка  преноса  права  јавне  својине  Републике 
Србије у јавну својину Града Ниша без накнаде, на катастарским парцелама број 17/10, 
41/10, 41/11, 41/12, 42/11, 43/20 и 43/21, КО Ниш Црвени Крст, које се налазе у Радној зони 
„Север“ у Нишу, у складу са Уредбом Владе РС о условима, начину и поступку отуђења 
или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, односно 
аутономне покрајине  („Сл.гласник РС“, бр.67/2011,  85/2011, 23/2012 и 55/2012) и истим 
обавезује Управу за имовину и инспекцијске послове и Градско јавно правобранилаштво да 
израде нацрт Одлуке о прибављању права  јавне својине на грађевинском земљишту од 
Републике Србије, без накнаде.

                                                          

НАЧЕЛНИК

                                                                           Љубиша Јанић, дипл.правник

                                              


