
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  09.07.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења  о  прихватању  преноса  права  својине  на
непокрeтностима  уз  накнаду  од   Републике  Србије  -  Министарства  одбране
Републике Србије.

II Предлог  решења о прихватању преноса права својине на непокрeтностима
уз  накнаду  од  Републике  Србије  -  Министарства  одбране  Републике  Србије
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: 1026-1/2013-03
Нишу, 09.07.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На  основу  члана  37.  Статута  Града  Ниша  ("Службени  лист  града  Ниша",  број
88/2008),  Скупштина  Града  Ниша  на  седници одржаној дана __________  2013.године,
доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРEТНОСТИМА УЗ НАКНАДУ
ОД  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ- МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

Град Ниш прихвата пренос права права својине уз накнаду са досадашњег власника
Републике Србије- Министарства одбране, на следећим непокретностима:

-војном  комплексу  "Црвена  звезда"  у  Нишу,  који  се  састоји  из  грађевинског
земљишта површине 1ха07а94м² и ванкњижних објеката укупне површине 2.920м², све на
катастарској  парцели  број  7392  КО  Ниш-Ћеле  Кула  (раније  катастарска  парцела  број
6592/1 КО Ниш-Бубањ), на којој је у листу непокретности број 823, КО Ниш-Ћеле Кула
уписано  право јавне својине Републике  Србије,  који  по процени пореске  управе  вреди
1.086.156,46 евра.

Члан 2.

На  име  накнаде  за  пренето  право  својине  на  непокретностима из  члана  1.  овог
Решења, у  складу  са  Закључком  Владе  Републике  Србије  05  Број:  464-2885/2011  од
21.04.2011.године,  Град  Ниш се  обавезује  да  Републици Србији-Министарству одбране
пренесе право својине на стамбеном простору у вредности од 1.086.156,46 евра по процени
надлежне порске управе најкасније у року од 5 (пет) година од дана закључења уговора о
преносу права својине на непокретности из члана 1. овог Решења.

Члан 3.

Уговором о преносу права својине на непокретностима, описаних у члану 1. овог
Решења,  ближе ће  се  уредити права и обавезе између Републике Србије-Министарства
одбране и Града Ниша.

Члан 4.

На  непокретностима  из  члана  1.  овог  Решења  у  јавне  књиге  о  евиденцији  на
непокретностима и правима на њима уписаће се  јавна својина   Града Ниш, чим се за то
стекну законом прописани услови.



Члан 5.

Уговор  о  преносу  права  својине на  предметним  непокретностима,  којим  ће  се
ближе  уредити  права  и  обавезе  уговорних  страна,  у  име  Града  Ниша,  закључиће
Градоначелник Града Ниша.  

Члан 6.

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:________________

У Нишу,_______2013.године

СКУПШИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

          На основу „Мастер плана“ Министарства одбране којим је предвиђено отуђење
непокретности у својини Републике Србије-Министарства одбране, које нису неопходне за
финционисање  Војске  Србије,  Град  Ниш  је  писмом  о  намерама  које  је  упућено
Министарству Одбране РС дана 24.09.2012. године, изразио спремност да прибави војни
комплекс „Црвена Звезда“ у Нишу који се састоји  од грађевинског земљишта површине
1ха07а94м² и ванкњижних објеката укупне површине 2.920м², све на катастарској парцели
број 7392 КО Ниш-Ћеле Кула (раније катастарска парцела број 6592/1 КО Ниш-Бубањ), на
којој је у листу непокретности број 823, КО Ниш-Ћеле Кула уписано право јавне својине
Републике Србије.
           Министарство одбране РС-Сектора за материјалне ресурсе,  доставило је одговор
Граду Нишу  инт.бр.304-19/10 од 02.10.2012. године, у коме се наводи  да је Закључком
Владе  РС  05  Број:464-2885/2011  од  21.04.2011.  године  омогућено  корисницима
непокретности у својини Републике Србије да накнаду за пренето право својине плаћају у
новцу и  то  у  више  рата:  60  месечних  или  5  годишњих  рата, односно  делом  у
непокретностима-становима, као  и  да  укупна  вредност  предметног  војног  комплекса
износи  1.086.156,46  евра,  те  да  уколико  је  Град  Ниш  заинтересован  за  прибављање
предметне непокретности достави Одлуку Скупштине Града о прихватању преноса права
својине на непокретностима.
           Актом бр.304-22/10 од 27.11.2012. године, Министарство одбране РС-Одељење за
припрему непокретности по Мастер плану обавестило је Град Ниш да је одлуком министра
одбране обустављена реализација Мастер плана, као и да ће се поступак наставити након
заузимања коначног става Министарства одбране о наставку реализације истог.
           Министарство одбране РС-Одељење за припрему непокретности по Мастер плану
обавестило је Град Ниш актом бр.304-30/10 од 27.06.2013. године да је министар одбране
својом  одлуком  наложио  наставак  реализације  Мастер  плана,  као  и  да  је  ради  даљег
поступања потребно да Град Ниш достави одлуку Скупштине Града Ниша о прихватању
преноса права својине на војни комплекс „Црвена Звезда“ у Нишу.
           На основу Информације о локацији Управе за планирање и изградњу Града Ниша
бр. 353-1-670/2012-06 утврђено је да се на основу Генералног урбанистичког плана Ниша
2010-2025 ("Сл.лист Града Ниша", бр.43/2011), предметна катастарска парцела налази у
зони намењеној за становање средњих густина у градском подручју.
          На основу Генералног урбанистичког плана Ниша намена простора је изградња
пословног  садржаја.  У  оквиру  допунске  намене,  у  зависности  од  жеље   инвеститора,
могуће  је  градити  објекте  које  су  у  функцији:  комерцијалних  услуга,  зантских  услуга,
трговине,  административних  услуга,  угоститељстава,  сервисних  услуга,  здравста,
школства, дечије установе, културе и социјалне установе. Услов који будући инвеститор
мора да испуни како би градио на предметној парцели јесте израда урбанистичког пројекта
парцелације или препарцелације, који ће дефинисати грађевинску парцелу. Обзиром да се
Генерални  урбанистички  план  спроводи  кроз  примену  "Планских  докумената"-планова



генералне  регулације,  планова  детаљне  регулације,  као  и  "Урбанистичко-техничких
докумената" (Урбанистички пројекат,  пројекат препарцелације и парцелације),  нужна је
израда одговарајућег планског документа.
          На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 -
испр., 64/2010 –  одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –  одлука УС и 50/2013 –  одлука
УС) и на основу Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени
лист града Ниша“, број 66/2010, 64/2011 и 48/13) регулисани су услови, поступак и начин
отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, на коме
је  као  у  јавној  књизи  за  евиденцију  непокретности  и  правима  на  њима уписана  јавна
својина Града Ниша. У складу са наведеним прописима  грађевинско земљиште у јавној
својини отуђује се, односно даје у закуп, ради изградње објеката, у складу са планским
документом на основу кога се издаје локацијска дозвола, на начин којим се обезбеђује
његово  рационално  коришћење  и   спроводи  се  у  поступку  јавног  надметања  или
прикупљањем  писаних   понуда  јавним  огласом,  по  тржишним  условима  у  складу  са
одредбама Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС).
          Прибављањем  предметне  непокретности  од  Републике  Србије-Министарства
одбране, Град Ниш ће бити у могућности да располаже предметном локацијом у складу са
планском наменом предметног комплекса.
          На име накнаде за пренето право  својине  на непокретностима из члана 1. овог
Решења, у  складу  са  Закључком  Владе  Републике  Србије  05  Број:  464-2885/2011  од
21.04.2011.године,  Град Ниш се обавезује да  Републици Србији-Министарству одбране
пренесе право својине на стамбеном простору најкасније у року од 5 (пет) година од дана
закључења уговора о преносу права својине на непокретности из члана 1. овог Решења.
          Након доношења Решења Скупштине Града Ниша, у име Града Ниша Градоначелник
ће закључити Уговор о преносу права својине на предметним непокретностима, којим ће
се  ближе  уредити  права  и  обавезе  између  Републике  Србије-Министарства  одбране  и
Града Ниша.

   НАЧЕЛНИК

Љубиша Јанић, дипл.правник


