
На основу члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (,,Сл. лист Града 
Ниша'', број 1/2013)

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, дана 11.07.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I –  МЕЊА  СЕ  Закључак  Градског  већа  Града  Ниша  број:  741-36/2013-03  од
14.05.2013.  године,  којим  се  покреће  иницијатива  за  израду  Елабората  о  оправданости
отуђења грађевинског земљишта у јавној  својини на  територији Града Ниша-компанији
EYEMAXX Managеmеnt GmbH,Аустрија, тако што се у тачки III речи 

  „до 31.05.2013. године“, 

замењују речима:

 „ у року од 15 дана од дана ступања на снагу Плана детаљне регулације Аеродрома
„Константин Велики“ у Нишу “.

II  -  Закључак доставити:  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.

Број: 1047-2/2013-03

У Нишу, дана 11.07.2013. године

                                     ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

  ПРЕДСЕДНИК

                                                                                Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

 Закључком Градског већа, број: 741-36/2013-03 од 14.05.2013. године, покренута је
иницијатива за израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини, на територији Града Ниша, у оквиру  комплекса Аеродром Константин Велики у
Нишу, на делу катастарске парцеле број 547/9, К.О. Медошевац,  у складу са  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), компанији EYEMAXX
Managеmеnt GmbH,Аустрија.

Увидом у Информацију о локацији број: 353-1-454/2013-06 од 21.05.2013. године,
као и обавештење  број: 1927/2013-04 од 17.05.2013. године,  издато од стране Управе за
планирање и изградњу града Ниша  утврђено је да према режиму коришћења, на основу
Генералног  урбанистичког  плана  Ниша  2010-2025  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број
43/2011)  као  и  у ободним деловима (северно и источно),  а  на  основу Плана генералне
регулације подручја ГО Црвени Крст I фаза („Службени лист Града Ниша“, број 102/2012),
катастарска парцела број 547/9 Медошевац припада површинама јавне намене, као и да се
израдом  пројекта  парцелације  и  формирањем  већег  броја  грађевинских  парцела,  неће
променити њихов режим коришћења, односно све новоформиране грађевинске парцеле ће
и даље остати површине јавне намене.

Како   је  на  основу  члана  96.  став   3.  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Сл.
гласникРС",  бр.  72/2009  и 81/2009  -  испр.  64/2010-одлука  УС,  24/2012,  121/2012  и
42/2013-одлука УС), прописано да се постојеће и планиране површине јавне намене не
могу отуђити из јавне својине, Управа за имовину и инспекцијске послове је покренула
поступак измене Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. гласник
Града Ниша“, бр. 66/2010 и 64/2011), како би се изменом наведене Одлуке предвидело  да у
изузетним случајевима  закуп грађевинског земљишта може да траје и дуже од 40 година, а
најдуже до 99 година и то 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.

Служба  за  послове  Скупштине  Града  Ниша  доставила  је  Управи  за  имовину  и
инспекцијске послове Мишљење бр. 13-61/2013 од 27.05.2013. године да је нацрт одлуке о
измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. гласник
Града Ниша“, бр. 66/2010 и 64/2011) формално-правно исправан.

       Скупштина Града Ниша на седници дана 14.06.2013.године, донела је Одлуку о изради
плана  детаљне  регулације  Аеродрома  „  Константин  Велики“  у  Нишу,  број
06-384/2013-24-02. Правни основ за доношење ове одлуке налази се у одредби члана 46.
Став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/09, 81/09-исправка,
24/11 и 121/12), којом је прописано да одлуку о изради планског документа доноси орган



надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за
стручну контролу, односно Комисије за планове.

Поменутом одредбом члана 46.  Закона утврђени су елементи садржаја  Одлуке о
изради и у припреми ове одлуке, у свему се поступило по тој одредби:

- У  члану  1.  је  дефинисан  тачан  назив  документа;  План  детаљне  регулације
аеродрома „Константин Велики“ у Нишу (у даљем тексту: План);

- У  члану 2. је дата прелиминарна граница обухвата планског документа;
- У члану 3. је дат садржај Плана према Закону и Правилнику о садржини, начину и

поступку израде планских документа;
- У члану 7. је констатовано да није обавезна израда стратешке процене утицаја на

животну средину јер је иста урађена при изради Генералног урбанистичког плана
Ниша  2010-2025.(„Службени  лист  града  Ниша“,  бр.43/11)  и  односи  се  на  ова
планска решења

- Остале одредбе (које се односе на рок, финансирање, јавни увид и друга питања од
значаја за израду предметне врсте планског документа) усаглашене су са Законом и
уговором између наручиоца и обрађивача планског документа.

- На основу наведеног, предложено је доношење Одлуке о изради Плана у законом
прописаној  процедури као и по процедури прописаној  Статутом Града и другим
прописима.

Доношењем Одлуке о изради плана детаљне регулације Аеродрома „ Константин
Велики“  у  Нишу,  број  06-384/2013-24-02  од  14.06.2013.године  долази  до  промењених
околности  које  онемогућавају  реализацију  у  року  који  је  одређен  Закључка  број
741-36/2013-03 од 14.05.2013.године. 

Наиме,  како  се  приступило  изради  Плана  детаљне  регулације  Аеродрома
„Константин Велики“ у Нишу, који је предуслов за израду нацрта Елабората о давању у
закуп  грађевинског  земљишта  у  јавној  својини,  на  територији  Града  Ниша  ,  у  оквиру
комплекса  Аеродрома  „Константин  Велики“  у  Нишу,  то  предвиђени  рок  за  израду
Елабората  у  Заључку није  могуће  реализовати  односно  није  могуће  прецизирати  тачан
датум  ступања  на  снагу  Одлуке  о  изради  Плана  детаљне  регулације  Аеродрома
„Константин  Велики“  у  Нишу  “,  те  у  складу  са  наведеним  Служба  за  послове
Градоначелика-Канцеларија  за  локални  економски  развој  поднела  је  Предлог  о  измени
Закључка   број  741-36/2013-03  од  14.05.2013.године  тако  што се  у  тачки  III  речи „до
31.05.2013. године“, замењују речима:„ у року од 15 дана од дана ступања на снагу Плана
детаљне регулације Аеродрома „Константин Велики“ у Нишу“.

На основу наведеног Градско веће Града Ниша доноси овај закључак.


