
       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    Покреће се иницијатива за израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини, на територији Града Ниша, у оквиру Индустријске зоне Север у Нишу 
у површини од oкo 37.272 м2 у Нишу,  (на катастарској  парцели која  ће настати парцелацијом 
катастарских парцела 41/16, 41/17, 42/12, 42/13, 43/22, 43/23, 43/24 и 43/25  КО Ниш Црвени Крст), 
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 која  се 
Градоначелнику  Града  Ниша  обратила  Писмом  о  намерама  број  1695/2013-01  од  30.04.2013. 
године, односно привредном друштву чији је наведена компанија оснивач у Републици Србији, а  
на основу података о инвестицији наведених у Писму о намерама број 1695/2013-01 од 30.04.2013.  
године.

       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 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), до 31.05.2013. године.

       I I I 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: 741-38/2013-03
   У Нишу 14.05.2013. године
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