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

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  дана  31.07.2013. године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

I Градско веће Града Ниша предлаже председнику Скупштине Града Ниша да
у  складу  са  овлашћењем  прописаним  Пословником  Скупштине  града  Ниша
(''Службени лист града Ниша'',  број  100/2008) уврсти у дневни ред  хитно сазване
седнице Скупштине Града Ниша:

- Предлог решења о прихватању преноса права својине на непокретностима уз
накнаду од Републике Србије – Министарства одбране Републике Србије.

 
II Закључак доставити: председнику Скупштине Града Ниша, проф. др Милету

Илићу и архиви Градског већа Града Ниша.

О б р а з л о ж е њ е

Градско веће Града Ниша је на седници одржаној  09.07.2013. године донело
Решење о утврђивању Предлога решења о прихватању преноса права својине на
непокретностима  уз  накнаду  од  Републике  Србије  –  Министарства  одбране
Републике Србије, број 1026-1/2013-03 од 09.07.2013. године.

Ова одлука представља основ за реализацију започетих активности, у складу
са  „Мастер  планом“  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 изразио спремност да прибави војни комплекс
„Црвена Звезда“ у Нишу.

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

У циљу убрзања заједничких активности на прихватању преноса права својине
на  непокретностима  уз  накнаду  од  Републике  Србије  –  Министарства  одбране
Републике  Србије,  Градско  веће  Града  Ниша  оцењује  да  је  потребно  хитно
доношење предметног решења од стране Скупштине Града Ниша.

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси овај закључак.

Број: 1128-2/2013-03
У Нишу, 31.07.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
                                                            

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник


