
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008) и члана 14. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Ниша“, број 66/2010, 64/2011 и 48/13 ),

Градско веће Града Ниша, на  седници, одржаној  23.11.2013. године, донело
је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ на  Предлог  одлуке  o  расписивању  огласа  за
отуђење  неизграђеног  грађевинског  земљишта  у  јавној  својини  јавним
надметањем,  Управе  за  имовину  и  инспекцијске  послове,  по  захтеву  број
4774/2013-04  од 08.11.2013. године.

II Решење доставити Управи за имовину и инспекцијске послове и архиви
Градског већа Града Ниша.

Број: 1603-18/2013-03
У Нишу,  23.11.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

          ПРЕДСЕДНИК 
 

Проф.др Зоран Перишић



На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике
Србије", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 и 50/13), члана 14.  Одлукe о отуђењу и
давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист Града Ниша", бр.  66/10, 64/11 и
48/13) и уз сагласност Градског Већа Града Ниша бр. ______ од ______2013.године, УПРАВА
ЗА  ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НИША, доноси

                                                         О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Да се распише оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини јавним надметањем:

I –  Ради изградње објекта на Булевару Медијана,  у  насељу "Дуваниште" у Нишу,  у
складу  са  Планом  генералне  регулације  подручја  ГО  Медијана  ("Службени  лист  Града
Ниша", број 72/2012) и то:
        -катастарска парцела број:  427 у површини  од  15 43м²,  К.О. Ниш-Ћеле Кула, у
јавној својини Града Ниша;

         НАМЕНА:
 доминантна намена- пословање

             забрањена намена- становање, јавне функције 

         Почетни износ за отуђење грађевинског земљишта износи  10.000,00 динара по 1м².

         Рок привођења земљишта планираној намени:

  -  3 (три) године од дана  закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у
јавној својини између Прибавиоца и Града Ниша.
 

  II  – Инвеститор  је  у  обавези  да  накнаду  за  уређивање  грађевинског  земљишта
регулише уговором са ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША'', у року од 120 дана
од дана издавања локацијске дозволе од стране надлежног органа, а према важећој Одлуци о
мерилима за уговарање и утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
која буде важила у моменту закључивања уговора, пре прибављања грађевинске дозволе.

             III – Поступак јавног надметања на основу огласа расписаног у складу са овом
Одлуком спроводи Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем,  образована
и именована решењем Градоначелника Града Ниша брoj 1386-1/2013-01 од 31.05.2013.године.

             IV- Саставни део ове Одлуке је текст Огласа за отуђење неизграђеног грађевинског 
земљишта   у јавној својини јавним надметањем. 

БРОЈ: _________________
У НИШУ: _____________                                                                   НАЧЕЛНИК
  

                                                                                                   Љубиша Јанић, дипл.правник
                                                                                                  



О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике
Србије", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) прописано је да се отуђење или
давање у  закуп  грађевинског  замљишта  у  јавној  својини ради изградње спроводи јавним
надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу са
законом.

Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист Града
Ниша", бр. 66/10, 64/11 и 48/13) уређени су услови, поступак и начин отуђења и давања у
закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, на којем је као власник у јавној
књизи за евиденцију непокретности и правима уписан Град Ниш.

На  основу  члана  6.  Одлуке  о  отуђењу  и  давању  у  закуп  грађевинског  земљишта
("Службени лист Града Ниша", бр. 66/10, 64/11 и 48/13) стручне и административне послове
у  вези  поступка  регулисаног  овом  одлуком  врши  Управа  надлежна  за  имовинско-правне
послове, која у складу са чланом 14. наведене одлуке доноси Одлуку о расписивању јавног
огласа  за  јавно  надметање ради отуђења или давања у  закуп  грађевинског  земљишта,  уз
предходну сагласност Градског већа Града Ниша.

У  скаду  са  наведеним,  Управа  за  имовину  и  инспекцијске  послове,  као  управа
надлежна  за  имовинско-правне  послове,  сачинила  је  нацрт  Одлуке  о  расписивању јавног
огласа за јавно надметање ради отуђења катастарске парцеле бр. 427 К.О. Ниш-Ћеле Кула, на
којој  је  у  евиденцији  РГЗ  Службе  за  катастар  непокретности  Ниш  уписано  право  јавне
својине Града Ниша и чија је доминантна намена- пословање утврђена на основу  Плана
генералне регулације подручја ГО Медијана ("Службени лист Града Ниша", број 72/2012).

Саставни  део  ове  Одлуке  је  текст  Огласа  за  отуђење  неизграђеног  грађевинског
земљишта  у јавној својини јавним надметањем, који садржи податке о намени предметне
катастарске  парцеле,  правилима  изградње,  комуналној  опремљености,  почетни  износ  за
отуђење  непокретности  која  је  предмет  јавног  оглашавања,  рок  привођења  земљишта
планираној  намени,  начин  плаћања  цене  за  отуђење  земљишта  и  накнаде  за  уређивање
грађевинског земљишта.
           Поред наведеног, текстом огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта  у
јавној својини јавним надметањем предвиђени су и општи услови, начин и рок подношења
пријава.

Поступак јавног надметања на основу огласа који ће бити расписан у складу са овом
Одлуком спроводи Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем,  образована
и  именована  решењем  Градоначелника  Града  Ниша  брoj 1386-1/2013-01  од  31.05.2013.
године.

На  основу  наведеног,  утврђено  је  да  су  испуњени  услови  за  доношење  Одлуке  о
расписивању јавног огласа за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта.

                                                                                                               НАЧЕЛНИК
  

                                                                                                   ___________________________
                                                                                                  Љубиша Јанић, дипл.правник



На  основу  члана  96. став  1.  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Службени  гласник
Републике  Србије", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 и 50/13),  Одлукe о отуђењу и
давању  у  закуп  грађевинског  земљишта  ("Службени  лист  Града  Ниша",  бр.  66/10,  64/11  и
48/13),  сагласности Градског Већа Града Ниша број: ___________ од _________2013.године,  и
Одлуке о расписивању огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
јавним  надметањем броj: ________________ од _______________2013.године,  УПРАВА  ЗА
ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  ГРАДА  НИША, објављује

 

О Г Л А С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Оглашава се неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини,

I -  Ради  изградње  објекта на  Булевару  Медијана,  у  насељу "Дуваниште" у  Нишу,  у
складу са Планом генералне регулације подручја ГО Медијана  ("Службени лист Града Ниша",
број 72/2012) и то:
        -катастарска парцела број:  427 у површини  од  15 43м²,  К.О. Ниш-Ћеле Кула, у јавној
својини Града Ниша;

         НАМЕНА :
 доминантна намена- пословање

             забрањена намена- становање, јавне функције 

     ПРАВИЛА  ИЗГРАДЊЕ  утврђена  су  на  основу Плана  генералне  регулације
подручја ГО Медијана  ("Службени лист Града Ниша", број 72/2012) и то:

           - дозвољена спратност објекта је до  П+3, могућа изградња подземних етажа, 
- висина објеката: максимално 18м,
- индекс искоришћености земљишта: максимално  70%,
- индекс изграђености земљишта: максимално  2,1. 

Услови за формирање грађевинске парцеле: 
 -величина комплекса усаглашава се са технолошким условима и потребама конкретне

намене, у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима, 
-према  Плану  генералне  регулације  подручја  ГО  Медијана   ("Службени  лист  Града

Ниша",  број  72/2012) грађевинска  и  регулациона  линија  на  предметној  локацији  се  не
поклапају, већ њихово одстојање износи 10,00м према графичком прилогу локације, те уколико
је  потребно  у  складу  са  са  прописима  и  одговарајућим  техничким  нормативима  пројектом
парцелације/препарцелације одредиће се регулација и формирати грађевинскa парцелa.

Услови за издавање локацијске дозволе: 
-катастарска парцела се налази у зони заштите цевовода са западне и источне стране и

обавезно је да прибавилац земљишта пре подношења захтева за издавање локацијске дозволе
прибави услове и сагласност ЈКП Наисус за било какве радове на предметној парцели. 

КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ:

Катастарска парцела која је предмет отуђења делимично је комунално опремљена и за
исту  је  обезбеђен  је  излаз  на  уређену  саобраћајницу,  није  обезбеђена  водоводном,
канализационом  мрежом,  као  ни  електромрежом.  Најближа  водоводна  мрежа  је  у  улици
Ђердапској  и у улици Мајаковског на удаљености cca120m2.



Парцела се отуђује у виђеном стању, уз обавезу учесника у поступку јавног надметања
да  се  пре  подношења пријаве  по  овом Огласу на  лицу места  упозна  са  фактичким стањем
предметне катастарске парцеле и без права на подношење накнадног приговора о истом након
прибављања предметне парцеле, као и без обавезе Града Ниша да изведе било какве радове на
опремању и уређењу земљишта.

Прибавилац предметне катастарске парцеле у обавези је да сноси евентуалне трошкове
на измештању, обезбеђењу и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и
неевидентираних на копији плана водова).

НАПОМЕНА: 

1. У складу са чланом 27. Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите  изворишта  водоснабдевања  („Сл.  гласник  РС“,  бр.92/08)  у  широј  зони  санитарне
заштите (зона 3), у којој се налази предметна парцела и иста належе, односно граничи се са
зоном  непосредне  заштите  изворишта  подземних  вода  Медијана,  не  могу  се  градити  или
употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако
то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:

-трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју 
директно или индиректно уносити у воде;

-комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата
-производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју 

директно или индиректно уносити у воде;
За  изградњу  објеката  у  непосредној  близини  комплекса  изворишта,  који  увећавају

санитарни ризик потребно је преузети све мере заштите животне средине-обавезна је израда
Студије о процени утицаја на животну средину.

Кроз предметну катастарску парцелу пролази „Магистарлни цевовод  ČC О 1000“, што
подразумева постојање инфрастуктурног коридора, тако да је око цевовода успостављен појас
санитарне заштите по 2,5м од сваке стране цевовода. У појасу санитарне заштите цевовода
забрањена је свака изградња објеката која може нарушити стабилност цевовода.

          2. На  предметној  локацији  Предузеће  „ЈУГОРОСГАЗ“ а.д.  Београд  има изведену
дистрибутивну гасоводну мрежу и у заштитној зони гасовода-1м од ближе ивице цевовода није
дозвољена изградња објеката, нити складиштење тешких метала. 

Пре  почетка  извођења  радова  прибавилац-инвеститор  је  у  обавези  да  се  обрати
Предузећу  „ЈУГОРОСГАЗ“  а.д.  Београд  ради  обележавања  изграђене  гасоводне  мреже  на
терену, уз напомену да се у околини предметне локације налази градска гасоводна мрежа „ГГМ
НИШ“
       3.  На предметној локацији налази се магистрални предизоловани топловод и приликом
евентуалног  раскопавања  земљишта  прибавилац-инвеститор  у  обавези  је  да  не  проузрокује
оштећење топловода.

Почетни износ за отуђење катастарске парцеле бр. 427 у површини од 15 43м², К.О.
Ниш-Ћеле Кула: 

- 10.000,00 динара по  квадратном метру, утврђен на основу члана 60. став 2. Одлуке о
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Сл.лист Града Ниша, бр.  "Службени лист
Града Ниша", бр. 66/10, 64/11 и 48/13) 

       Рок привођења земљишта планираној намени:

  - 3 (три) године од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини између Прибавиоца и Града Ниша.
 

ЦЕНА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Цена грађевинског земљишта може се платити у целости (у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу) или на рате, тако што се прва рата плаћа у висини од 20% од
укупне цене, најкасније у року од 15 дана, од дана овере уговора о отуђењу, а преостали износ у



четири  једнаке  полугодишње  рате,  које  се  усклађују  са  растом  цена  на  мало  у  Републици
Србији.    

 Лицу  коме  се  отуђује  грађевинско  земљиште  у  јавној  својини,  уговорена  цена  се
умањује за 10%, уколико иста буде уплаћена у целости, у року од 15 дана од дана закључења
уговора.

У случају плаћања на рате, на име обезбеђења потраживања, на заради физичког лица
конституише  се  административна  забрана,  или  то  лице  може приложити  трасирану  меницу
акцептирану  од  стране  два  жиранта,  из  чијих  се  зарада,  на  којима  се  установљава
административна забрана, дуг може наплатити. Правно  лице  на  име  обезбеђења  плаћања
прилаже банкарску гаранцију,  меницу авалирану од стране пословне банке или установљава
хипотеку првог реда над непокретностима у својини, у корист Града, чија је вредност најмање
150% вредности дуга.

НАКНАДА  ЗА  УРЕЂИВАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Инвеститор  је  у  обавези  да  накнаду  за  уређивање  грађевинског  земљишта  регулише
уговором са ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША'', у року од 120 дана од дана
издавања локацијске дозволе од стране надлежног органа, а према важећој Одлуци о мерилима
за уговарање и утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта,  која буде
важила у моменту закључивања уговора, пре прибављања грађевинске дозволе.
 

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА: 

-  да  уколико  је  потребно  у  складу  са  са  прописима  и  одговарајућим  техничким
нормативима изради пројекат парцелације/препарцелације и формира грађевинску парцелу пре
подношења захтева за издавање локацијске дозволе, 

- да прибави локацијску дозволу, грађевинску  и употребну дозволу, у складу са важећим
планским актом,

- да изврши комплетно комунално опремање предметне локације у делу у коме иста није
комунално опремљена и сноси све трошкове настале у поступку комуналног опремања, у свему
према условима надлежних комуналних предузећа,

-  да  у  случају  потребе,  а  у  складу  са  важећим  Законом  о  планирању  и  изградњи,
финансира израду урбанистичко-техничких докумената за спровођење планских докумената.
       

ОПШТИ УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
                                           

Јавно  надметање  ће  се  одржати  уколико  је  пристигла  једна  пријава  квалификованог
учесника.

Право учешћа на јавном надметању имају сва  домаћа и страна правна и физичка лица. 

Све пристигле пријаве по овом Огласу морају садржати оверену изјаву физичког или
одговорног лица у правном лицу да је преузео Пакет информација о локацији која је предмет
отуђења по овом Огласу и да је упознат са садржином истог, који се са свом расположивом
докуметацијом издатом за наведену локацију може преузети на првом спрату Градске Управе
Града Ниша, у Управи за имовину и инспекцијске послове, канцеларија број 27а, сваког радног
дана, у периоду од 7.30 до 15.30 часова.

Учесник јавног надметања, може се ради упознавања са фактичким стањем у којем се
парцела  налази  и  обиласка  локације,  обратити  службеном  лицу  Управе  за  имовину  и
инспекцијске на телефон 018/504-708 сваког радног дана од од 7.30 до 15.30 часова, од дана
објављивања огласа до дана_________2013.године

Учесник јавног надметања је у обавези да уз пријаву приложи гарантни износ у висини
од 20% од почетног износа за укупну површину парцеле за коју се пријављује да учествује на
огласу за отуђење грађевинског земљишта, уплатом на депозитни рачун Управе за финансије
број: 840-564804-15, са позивом на број _______________. 

Пријаве  за  учешће  на  јавном  надметању  достављају  се  УПРАВИ  ЗА  ИМОВИНУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША, улица Николе Пашића 24, у затвореној коверти



са  назнаком  НЕ ОТВАРАЈ, "КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РАСПОЛАГАЊА
ГРАЂЕВИНСКИМ  ЗЕМЉИШТЕМ"  и  назнаком  броја  катастарске  парцеле  и  катастарске
општине  у  којој  се  иста  налази  и  на  коју  се  пријава  односи,  у  року  од  30  дана  од  дана
објављивања  огласа.  (Последњи  дан  за  пријаву  за  учешће  на  јавном  надметању  и  уплату
гарантног износа је ___________2013. године )

Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица обавезно садржи:

   1.  ознаку  земљишта за које се пријава подноси и дан одржавања јавног надметања;
2.  име и презиме;
3.  адресу, јединствен матични број грађана и потпис;
4.  изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова

за комунално опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу)
5. доказ о уплаћеном  гарантном износу;

     6.  број рачуна за враћање  уплаћеног гарантног износа.
 
           Пријава правног лица за учешће на јавном надметању обавезно садржи:

      1. ознаку  земљишта за које се пријава подноси и дан одржавања јавног надметања;
     2. фирму, матични број и ПИБ;
      3. име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис;
      4. извод из Агенције за привредне регистре односно другог одговарајућег регистра;

5.  оверено  пуномоћје  којим  се  представник  правног  лица  овлашћује  да  учествује  у
надметању у име правног лица;   

6. оверену изјаву о  прихватању свих услова из јавног огласа (укључујући и изјаву о
прихватању  прописаних  услова  за  комунално  опремање/уређивање  предметног  земљишта
садржаних у јавном огласу)
      7. доказ о уплаћеном  гарантном износу;
      8. број рачуна за враћање гарантног износа.

Подносилац неблаговремене и неуредне пријаве не може стећи статус учесника у јавном
надметању.  Квалификованим  учесником  сматра  се  оно  лице  (физичко  или  правно)  које  је
поднело пријаву у складу са елементима које пријава треба да садржи и који су наведени у овом
Огласу.

Учесник  јавног  надметања  који  понуди  највећу  цену  стиче  статус  прибавиоца
предметног  грађевинског  земљишта.

Учеснику јавног  надметања коме се  предметно  земљиште отуђује,  гарантни износ се
зарачунава у коначну цену, док се осталим учесницима, по завршетку поступка оглашавања,
гарантни износ враћа у номиналном износу и без права на камату, у року од 8 (осам) дана од
дана одржавања јавног надметања.

Уколико се од дана објављивања овог огласа до дана приступања закључењу уговора о
отуђењу грађевинског земљишта, за предметну катастарску парцелу поднесе захтев за враћање
одузете  имовине,  односно  обештећење, у  складу  са  Законом о  враћању  одузете  имовине  и
обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/2011), поступак отуђења предметне непокретности
биће  обустављен,  без  права  учесника  јавног  надметања-прибавиоца  на  евенуталну накнаду
трошкова  насталих  у  поступку  подношења  пријаве  за  учешће  у  јавном надметању по  овом
Огласу.

Уплаћени гарантни износ се не враћа ако:

- уплатилац  не  узме  учешће  на  јавном надметању,  а  не  обавести  Комисију  писаним
путем,  да  неће  учествовати  у  надметању,  најмање  24  сата  пре  заказаног  почетка  јавног
надметања,

- ако је уплатилац учесник који понуди највећу цену на јавном надметању, а не приступи
закључењу уговора о отуђењу у роковима утврђеним  Одлуком о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта ("Службени лист Града Ниша", бр. 66/10, 64/11 и 48/13).  



Јавно надметање одржаће се дана ________________2013. године са почетком у 12,00
часова, у великој сали Скупштине града, на првом спрату Градске управе Града Ниша,
ул. Николе Пашића бр.24.

Обавештење о резултатима огласа доставиће се учесницима огласа и биће објављено на
огласној табли органа и служби града Ниша, у року од 8 дана од дана доношења акта о отуђењу
предметног грађевинског земљишта.

       По  коначности  решења  о  отуђењу  грађевинског  земљишта,  у  року  од  30  дана,
прибавилац-инвеститор дужан је да закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта.

Инвеститор који не закључи уговор о отуђењу предметног грађевинског земљишта, као и
онај чијом се кривицом раскине уговор, нема право на повраћај уплаћеног гарантног износа.

Сва ближа обавештења у вези предметног грађевинског земљишта и ради преузимања
Пакета  информација,  могу  се  добити  у  УПРАВИ   ЗА   ИМОВИНУ  И  ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША, ул. Николе Пашића бр. 24, у канцеларији бр. 27-а, сваког радног
дана,  као и на веб адреси Града Ниша: www.ni.rs.


