
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 05.02.2013.  године, доноси

З А К Љ У Ч А К

         I  Покреће  се  иницијатива  за  израду Елабората  о  оправданости отуђења  грађевинског 
земљишта у јавној својини, на територији Града Ниша, у оквиру комплекса Аеродрома Константин 
Велики у Нишу, на катастарској парцели бр. 547/9 КО Медошевац - EYEMAXX МАNAGEMENT 
GmbH,  Аустрија или привредном друштву чији је  EYEMAXX МАNAGEMENT  GmbH,  Аустрија 
оснивач у Републици Србији,  у складу са  Уредбом Владе РС 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(„Сл.гласник РС“, бр.13/2010, 54/2011, 21/2012 и 
121/2012), а на основу података о инвестицији наведених у Допису  EYEMAXX  МАNAGEMENT 
GmbH, Аустрија од 28.01.2013. године.

         II Налаже се Управи за имовину и инспекцијске послове и Управи за планирање и изградњу 
да у складу са Законом и важећим планским актима спроведу процес парцелације и формирања  
посебних катастарских парцела на основу Дописа EYEMAXX МАNAGEMENT GmbH, Аустрија од 
28.01.2013. године.

        III Налаже се Служби за послове Градоначелника  да прибави мишљење о инвестицији, ради 
које се покреће израда Елабората из става 1.  овог закључка,  од Управе за вандредне ситуације  
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, имајући у виду развој Центра за вандредне 
ситуације, као и прибављање истог мишљења од Министарства одбране Републике Србије.

      IV Налаже се Управи за имовину и инспекцијске послове,  Управи за финансије,  изворне 
приходе  локалне  самоуправе  и  јавне  набавке,  Управи  за  планирање  и  изградњу и  Служби  за  
послове Градоначелника - Канцеларији за локални економски развој да, нацрт Елабората из става 
1,  израде  и  доставе  Градском  већу  града  Ниша,  са  нацртом  уговора  о  отуђењу  грађевинског 
земљишта,  у складу са чланом 74. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист Града Ниша“, број  
66/10 и 64/11), у најкраћем року.

      V Закључак доставити:Управи за имовину и инспекцијске послове,  Управи за финансије,  
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за планирање и изградњу и Служби  
за послове Градоначелника-Канцеларији за локални економски развој.

   Број: 175-19/2013-03
   У Нишу 05.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

                                                                                                                      
                                                                                                                     Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Градско веће Града Ниша је на седници одржаној 20.09.2012. године донело Закључак којим се 
покреће иницијатива за израду Елебората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини, број 856-2/2012-03.

На седници Градског већа одржаној 05.10.2012. године,  донето је Решење, број 959-10/2012-03, 
којим је утврђен Нацрт елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта.

Нацрт  елабората  о  оправданости  отуђења  грађевинског  земљишта  који  је  утврђен  на  седници 
Градског  већа  одржаној  05.10.2012.  године  урађен  је  на  основу  Закључка  Градског  већа  број 
856-2/2012-03 од 20.09.2012.  године и Писма о намерама  EYEMAXX  МАNAGEMENT   GmbH, 
Аустрија од 06.08.2012. године.

EYEMAXX  МАNAGEMENT   GmbH,  Аустрија обратио се 16.11.2012. године са Примедбама на 
Нацрт елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта утврђен На седници Градског 
већа одржаној 05.10.2012. године, као  и 28.01.2012. године Дописом којим тражи од Града Ниша 
израду Елебората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде уз  
прецизирање обавеза инвеститора.

Како је Градско веће града Ниша у неколико наврата током 2011. и 2012. године покретало на 
основу  захтева  инвеститора  иницијативе  за  израду  Елебората  о  оправданости  отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини компанији EYEMAXX МАNAGEMENT  GmbH, Аустрија, 
а  да  до  реализације  инвестиције  није  дошло,  као  и  да  се  инвеститор обратио  граду са  новим  
подацима о потенцијалној инвестицији, то Градско веће Града Ниша у жељи да изађе у сусрет  
потребама и захтевима инвеститора доноси овај Закључак.  

Ниш, фебруар 2013. године


