
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  23.11.2013.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I     Утврђује се Предлог решења којим се прибавља у јавну својину Града Ниша
непокретност,  верски  објект-храм  посвећен  Св.  Василију  Острошком,  заједничком
изградњом  Града  Нишa и  Српске  Православне  цркве-Епархије  нишке  на  локацији
насеља „Дуваниште“ у Нишу.

II Предлог решења којим се прибавља у јавну својину Града Ниша непокретност,
верски објект-храм посвећен Св. Василију Острошком, заједничком изградњом Града
Нишa и Српске Православне цркве-Епархије нишке на локацији насеља „Дуваниште“ у
Нишу, 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: 1603-9/2013-03
У Нишу, 23.11.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

       ПРЕДСЕДНИК

                   Проф. др Зоран Перишић



 
На основу члана 29.  став 2. и 3. Закона о јавној својини (“Службени гласник РС“, бр.

72/2011 и 88/2013), члана 3. став 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/12), члана 18. став 1. Одлуке о
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини („Сл.лист Града Ниша“ бр.
67/2013)  и  члана  37. Статута  Града  Ниша  (“Службени  лист  Града  Ниша“,  број  88/2008),
Скупштина Града Ниша, дана ____________ 2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Прибавља  се  у  јавну  својину  Града  Ниша  непокретност,  верски  објекат-храм
посвећен Св. Василију Острошком, заједничком изградњом Града Ниша и Српске Православне
Цркве-Епархије нишке, на локацији насеља „Дуваниште“ у Нишу, на катастарским парцелама у
јавној својини Града Ниша бр.414/1, 416/1, 414/2 и 416/2, у укупној површини од 3488м2, КО
Ниш Ћеле Кула.

II Град Ниш се обавезује да у поступку прибављања непокретности ближе описане у
ставу  I овог решења у јавну својину Града Ниша, предузме све законом прописане радње у
складу  са  Планом  Генералне  регулације  ГО  Медијана  („Службени  лист  Града  Ниша“  бр.
72/2012), неопходне за изградњу верског објекта-храма посвећеног Св. Василију Острошком и
да након издавања грађевинске и употребне дозволе на име Града Ниша као инвеститора, на
изграђеном  верском  објекату  упише  право  јавне  својине  Града  Ниша  у  јавној  књизи  о
евиденцији непокретности и правима на њима.
 

III Уговором о заједничкој изградњи верског објекта која је предмет овог Решења, а
који ће Град Ниш закључити са Српском Православном Црквом-Епархијом нишком, обавезаће
се Српска Православна Црква-Епархија нишка, да сопственим новчаним средствима финансира
изградњу  верског  објекта-храма  посвећеног Св.  Василију  Острошком,  као  и  трошкове  који
настану у поступку прибављања потребне правне, техничке, односно пројектне документације. 

IV Уговором  из  тачке  III овог  Решења,  који  ће  са  Српском  Православном
Црквом-Епархијом  нишком  у  име  Града  Ниша  закључити  Градоначелник  града  Ниша,  по
претходно прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва града Ниша, ближе ће се
уредити међусобна права и обавезе уговорних страна која проистичу из овог решења.

V Ово 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  Протокола  о  међусобној  сарадњи  на  реализацији  пројекта  о  заједничком
улагању  на  изградњи  верског  објекта  у  Нишу  на  локацији насеља  „Дуваниште“
бр.3690/2011-01  од  15.12.2011.  године,  који  је  између  Града  Ниша  и  Српске  Православне
Цркве-Епархије нишке потписан  дана 15.12.2011. године, потписници протокола сагласили су
се да приступе заједничкој изградњи верског објекта у Нишу, на локацији насеља „Дуваниште“,
на  неизграђеном  грађевинском  земљишту  у  КО  Ниш  Ћеле  Кула,  на  којима  је  у  листу
непокретности број 107, КО Ниш Ћеле Кула уписано право јавне својине Града Ниша.

Српска Православна Црква-Епархије нишка обратила се дана 28.06.2013. године Граду
Нишу захтевом за даљом реализацијом наведеног Протокола, којом би се одредили сви детаљи
заједничког улагања на изградњи верског објекта. 

На основу Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011 и 88/2013), којим
је  прописан  поступак  прибављања,  располагања  и  управљања  стварима  у  јавној  својини,
одређено  је  да  се  на  основу  члана  29.  став  2.  прибављањем  непокретних  ствари  сматра  и
изградња објеката,  као  и да  се  непокретности  могу прибавити  у  јавну својину бестеретним
правним послом на основу става 3. истог члана.  

    Град Ниш, као носилац права јавне својине на основу члана 18. став 1. Закона о јавној
својини  („Службени  гласник РС“  бр.  72/2011  и  88/2013),  поступком  изградње  верског
објекта-храма, предметну непокретност прибавио би у јавну својину, и то учешћем у поступку
заједничке  изградње, предузимањем  свих  потребних  радњи  (што  подразумева  прибављања
потребне правне и техничке документације која ће гласити на Град Ниш) у складу са Планом
Генералне регулације  ГО Медијана („Службени лист Града Ниша“ бр.  72/2012) којим је  на
предметном земљишту предвиђена изградња верског објекта. 

    Српска  Православна  Црква-Епархија  нишка изразила  је  спремност  да  у  поступку
изградње  учествује  финансирањем  изградње  верског  објекта-храма,  сопственим  новчаним
средствима, као и финансирањем трошкова израде потребне правне и техничке документације
која ће гласити на Град Ниш, укључујући и пројектну документацију.

    Полазећи од обостраних циљева и интереса потписника наведеног протокола, који су
изразили  намеру  да  заједнички  реализују  планирану  изградњу  верског  објекта,  која  је  у
интересу  је  свих грађана православне вере на територији Града Ниша и чија је реализација
подржана и писаном иницијативом коју су  становници насеља „Дуваниште“ у Нишу поднели
Српској  Православној  Цркви-Епархији  нишкој и  изразили  потребу  за  изградњом  цркве
посвећене  Св.  Василију  Острошком,   утврђено  је  да  се  у  складу  са  наведеним  законским
прописима  може  приступити  покретању  поступка  прибављања  ствари  у  јавну  својину,  под
којим се сматра и изградња објеката.

 На основу члана 3. став 3.  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012), предвиђено је да орган
који доноси акт да се непокретност прибави у јавну својину непосредном погодбом формира
комисију,  која  по  окончаном  поступку  доставља  записник  за  одговарајућим  предлогом
надлежном органу.

  На основу члана 18. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у
јавној својини („Сл.лист Града Ниша“ бр. 67/2013) поступак прибављања непокретних ствари у
јавну  својину  Града  покреће  Градоначелник,  а  о  прибављању  непокретних  ствари  у  јавну
својину Града одлучује Скупштина Града на основу става 1. истог члана.

 У складу са наведеним, Градоначелник града Ниша је донео Решење бр.3260/2013- 01 од
02.10.2013. године, којим је покренут поступак прибављања непокретних ствари у јавну својину
Града  и  образована  Комисија  за  спровођење  поступка  прибављања  непокретности  у  јавну
својину заједничком изградњом, са задатком да у спровођењу поступка утврди оправданост
прибављања  непокретности  у  јавну  својину  заједничком  изградњом  верског  објекта-храма



посвећеног  Св.  Василију Острошком,  као  и начин финансирања изградње објекта,  потребне
правне, техничке, односно пројектне документације новчаним средствима Српске Православне
Цркве-Епархије нишке и да по окончаном поступку сачини записник и образложен предлог за
прибављање  непокретности  у  јавну  својину  Града  Ниша  и  са  нацртом  решења  достави
надлежној Управи ради достављања Градском већу Града Ниша, које утврђује предлог решења
и доставља Скупштини Града Ниша, ради доношења.

Поступајући  у  складу  Решењем  Градоначелника  Града  Ниша  бр.  3260/2013-01  од
02.10.2013.године,  Комисија  је  спровела  поступак  и  сачинила  записник  са  образложеним
предлогом за прибављање непокретности у јавну својину Града Ниша, у свему према Уредби о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари
у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, 24/2012) и исти, са нацртом решења, доставила надлежној Управи.

Увидом  у  записник  и  образложен  предлог  Комисије,  који  је  сачињен  дана
28.10.2013.године, који чини саставни део овог Решења, утврђено је да је Комисија утврдила
постојање оправданости  прибављања непокретности у јавну својину заједничком изградњом
Града Ниша и Српске Православне Цркве-Епархије нишке, на локацији насеља „Дуваниште“ у
Нишу, на катастарским парцелама у јавној својини Града Ниша бр.414/1, 416/1, 414/2 и 416/2, у
укупној  површини од 3488м2, КО Ниш Ћеле Кула, као и испуњеност услова за прибављање
непокретности  заједничком  изградњом прописаних  Законом  о  јавној  својини и  у  складу  са
истим сачинила нацрт решења о прибављању непокретности у јавну својини, на основу кога ће
се,  по  претходно  прибављеном  мишљењу  Градског  јавног  правобранилаштва  у  складу  са
чланом 39. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011 и 88/2013), закључити
уговор о заједничкој  изградњи верског објекта  храма посвећеног Св. Василију Острошком и
истим ће се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних страна која проистичу из овог
решења. 

            На основу наведеног, утврђено да су испуњени услови за прибављање непокретности у
јавну својину у складу са  Законом о jавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011 и
88/2013)  и  Одлуком  о  прибављању,  располагању  и  управљању  стварима  у  јавној  својини
(„Сл.лист Града Ниша“ бр. 67/2013) као и да је поступак спроведен  уз сходну примену Уредбе
о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  непосредном  погодбом,  давања  у  закуп
ствари  у  јавној  својини  и  поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања  писмених  понуда
(„Службени гласник РС“, 24/2012), те је одлучено као у диспозитиву овог решења.

       НАЧЕЛНИК

 ____________________________
                                                                                        Љубиша Јанић, дипл. правник

 


