
            На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана  72. Пословника  о  раду Градског  већа  Града  Ниша (“Службени лист
Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12  Правилника  о  поступку  припреме,  израде  и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 08.06.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује се Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта. 

II  Предлог  одлуке  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  отуђењу  и  давању  у  закуп
грађевинског  земљишта  доставља  се  председнику  Скупштине  Града  Ниша  ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину и инспекцијске послове.

Број: 878-5/2013-03
Датум: 08.06.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф.др Зоран Перишић



На основу члана 37. став 1. тачка 7. Статута Града Ниша („Сл. гласник Града Ниша“,
бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша, на седници од __________ 2013. године,

донела је

ОДЛУКУ
О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ 

И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У  одлуци  о  отуђењу  и  давању  у  закуп  грађевинског  земљишта  Града  Ниша  („Сл.

гласник Града Ниша“, бр. 66/2010 и 64/2011), у члану 4. после става 5. додаје се нови став 6.
који гласи:

„Изузетно од става 5. овог члана, закуп грађевинског земљишта може да траје и
дуже од 40 година, а најдуже до 99 година, у случају да се грађевинско земљиште даје у
закуп,  по  закупнини  нижој  од  тржишне  закупнине  или  без  накнаде, ради  изградње
објеката  у  функцији  реализације  пројеката  економског  развоја,  по  предходно
прибављеној сагласности Владе Републике Србије.“

Досадашњи став 6. постаје став 7.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града

Ниша“.

Број: ____________/2013

У Нишу, _________ 3013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

П Р Е Д С Е Д Н И К

                                                 Проф. др Миле Илић



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Законом о планирању и изградњи ("Сл.  гласник РС",  бр.  72/2009  и 81/2009 -  испр.
64/2010-одлука УС, 24/2012, 121/2012 и 42/2013-одлука УС) предвиђена је могућност отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини, као и могућност издавања у закуп. 

У односу на отуђење, Закон предвиђа две претпоставке без чијег испуњења није могуће
започети поступак отуђења: 

- прво, да није реч о земљишту за јавне намене, и
- друго, да је донет одговарајући акт на основу кога се издаје локацијска дозвола. 

У  односу  на  давање  у  закуп,  Закон  предвиђа  само  претпоставку  да  је  донет
одговарајући акт на основу кога се издаје локацијска дозвола.  

Грађевинско земљиште у јавној својини може бити дато у закуп, по правилу на основу
јавног надметања или поступка прикупљања понуда у коме треба обезбедити да закупнина
има тржишну вредност. Изузетно, давање у закуп може се уговорити и по закупнини нижој од
тржишне, ако за то постоје посебни разлози. 

Разлози и поступак оваквог уступања предвиђени су Уредбом о условима и начину под
којима локална самоуправа може да отуђи или дâ 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).  

Земљиште  може  бити  уступљено  по  закупнини  мањој  од  тржишне,  ако  је  реч  о
земљишту намењеном за изградњу, поред осталог,  објекта у функцији реализације пројеката
економског развоја. Поменута Уредба посебно дефинише шта се сматра пројектом економског
развоја (члан 3. став 1.).  

Да би пројекат економског развоја могао да буде основ за смањење висине накнаде или
ослобођење, први кључни услов је да се његовом реализацијом повећава број запослених за
најмање 1% у јединици локалне самоуправе која врши уступање, као и јавни приходи по том
основу, сразмерно повећању запослености, док је други кључни услов сагласност Владе РС
која се даје као претходна сагласност.

Продужењем рока могућег трајања закупа од 40 на 99 година, додатно би се поспешило
привлачење директних инвестиција на територију Града  Ниша,  а  самим  тим  повећала
конкурентности Града Ниша кроз прилив директних инвестиција које имају повољан утицај на
отварање нових радних места,  трансфер нових знања и технологија као  и  равномеран
регионални развој Републике Србије.

  УПРАВА ЗА ИМОВИНУ 
          И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

    НАЧЕЛНИК

                                                                                                  Љубиша Јанић

 


