
       На основу члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, 
број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011)
      Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 14.05.2013.  године, доноси

З А К Љ У Ч А К

        I    Ставља се ван снаге Закључак Градског већа број 175-19/2013-03 од 05.02.2013. године.

       I  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 делу катастарске парцеле бр. 547/9 КО Медошевац у површини од око 84.000 
м2 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), компанији Eyemaxx 
management  GmbH, Austrija, која се Градоначелнику Града Ниша обратила Писмом о намерама 
број 1752/2013-01 од 09.05.2013. године, односно привредном друштву чији је наведена компанија 
оснивач у Републици Србији, а на основу података о инвестицији наведених у Писму о намерама  
број 1752/2013-01 од 09.05.2013. године.

      I I I  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 економски развој да, нацрт Елабората из тачке  2 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), до 31.05.2013. године.

IV Закључак доставити: Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за финансије,  
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Градском јавном правобраниоцу и Служби  
за послове Градоначелника - Канцеларији за локални економски развој.

   Број: 741-36/2013-03
   У Нишу 14.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



ryEMx
REAL ESTATE

Postovani,

ovim pismom zelim da vam potvrdin nasu saglasnost na smanjenje investicije izgradnje kargo centra na aerodromu
,,Konstantin Veliki" u Nisu u cilju realizacije ugovora potpisanog u Nisu 28.10.2008.todine izmedju JP Aerodrom Nis i
Eyemarc( Management GmbH iz Beca.
5 tim u vezi molimo vas da u sto kracem roku izradite elaborat o opravdanosti otudjenja zemljista po UredbiVlade
Republike srbije bez naknade na osnovu sledecih parametara:

. Vrednost investicije 18, Miliona Eura

. Povrsina zemljista min, 8,4 ha, a max. 10 ha

. Broj zaposlenih 76 odnosno 1% od broja zaposlenih u opstini Crveni krst

Uzimajuci u obzir sve nase dosadasnje sastanke, dopise i do8ovore izdvojicu ovom prilikom najvaznue,

. Tacna povrsina buduce parcele koja se otudjuje u korist Eyemaxx-a utvrdice se u toku preparcelacrje parcele
547/9 KO Medosevac,a na osnovu novog saobracajnog resenja glavne pristupne sobracajnice Aerodroma
Nis i pozicije nasih objekata, unutrasnjih saobracajnica i parkinga. Zajednicki rad Urbanizma i Gradskih
institucija grada Nisa i nasih Arhitekata i Advokata, je stoga neophodan pa vas molimo da nam omogucite
nesmetan pristup svim reelevantnim institucijama .

. Umanjenje trzisne cene zemljista procenjenog od strane Pu Nis, dotovorenoje na sastanku odrzanom
19.12.2012, po uzoru na" YURA i DAYTECH" a na predlo8 tos. Janjica tako sto ce se izvsiti preparcelacija i
prva parcela do postojecet prilaza Aerodromu, povrsine od 3,4 ha tretirace se kao komunalno opremljena i
njena procena trzisne vrednosti ostace 4.80400 Din/m'. Sve druge novoformirane parzele tretirace se kao
komunalno neopremljene, u koje spada i buduca predmetna parcela, a njihova trzisna cena bice umanjena
za vrednost naknade za uredjenje gradjevinskog zemljista sto iznosi 3.616,60 Din/m'l prema podacima
direkcue za izgradnj grada Nisa, tako da ce trzisna vrednist iznositi 1.187,40 Din/mr,

. Na osnovu odluke o merilima za utvrdjivanje naknade za uredjivanje tradjevinskog zemljista, a po primeru
drugih investitora na teritoriji grada Nisa kao sto su,,Yura" i ,,Daytech", dotovoreno je da nas oslobodite
naknadeza uredjenje gradjevinsko€ zemtjista.

U iscekivanju brzog resavanja i sto skorije realizacije ostajemo s pozdravom.
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