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

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 23.11.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I   Иницира  се  покретање  поступка  преноса  права  управљања,  коришћења  и
инвестиционих права на Нишкој Тврђави, са Републике Србије на Град Ниш.

II   Обавезује  се  Управа  за  имовину  и  инспекцијске  послове  да,  у  складу  са
позитивним  законским прописима  предуземе  све  потребне  радње  у  циљу  покретања
поступка  ради  преноса  права  управљања,  коришћења  и  инвестиционих  права  пред
Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије и Министарством за културу и
информисање Републике Србије.

III Обавезује се Туристичка организација Ниш да, до доношења коначне одлуке о
преносу права управљања, коришћења и инвестиционих права на Нишкој Тврђави, са
Републике Србије на Град Ниш, приступи изради плана управљања Нишком Тврђавом,
као и да предузима остале активности у вези коришћења овог културног добра.

IV Закључак доставити: Управи за имовину и инспекцијске послове и Туристичкој
организација Ниш.

Број: 1603-31/2013-03
У Нишу 23.11.2013. године

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



                        О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Нишка  Тврђава  је  као  културно  добро  заштићена  законом  из  1948.  године  и
проглашена  је  културним  добром  од  великог  значаја  1979.  године.  Посебна  заштита
културног добра у складу са Законом о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр 71/94)
остварује  се  обављањем  делатности  техничке  заштите  култруних  добара,
управноправним и другим мерама, преко установе заштите Завода за заштиту споменика
културе.

На основу члана 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/11 и 88/13)
одређено је да културна добра спадају у добра од општег интереса у јавној својини, због
чега уживају  посебну заштиту и да су иста у својини Републике Србије, као и да су
начин  и  услови  прибављања  и  искоришћавања  добара  од  општег  интереса  у  јавној
својини уређени посебним законом.

Чланом  15.  Закона  о  јавној  својини  („Сл.  гласник  РС“,  бр.72/11  и  88/13)
предвиђено је да носиоци права јавне својине могу заједнички или са другим лицима
инвестирати у изградњу добара од општег интереса у јавној својини, у складу са овим и
другим законом, стицати право коришћења или друго право (концесија и сл.) и убирати
приходе по том основу. Ставом 3. истог члана прописано је да аутономна покрајина и
јединица  локалне  самоуправе  не  могу  стећи  својину  односно  сусвојину  на  стварима
односно  добрима  од  општег  интереса,  која  по  овом  или  другом  закону  могу  бити
искључиво у својини Републике Србије.

На основу наведених законских одредби, Нишка Тврђава је као културно добро од
општег интереса у јавној својини Републике Србије односно Граду Нишу, на чијој се
територији налази ово културно добро, омогућено је да применом члана 15. Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/11 и 88/13) може стећи право коришћења односно
инвестирања у изградњу овог добра од општег интереса.

Град Ниш као носиоц права јавне својине на основу члана 18.  став 1 Закона о
јавној  својини  („Сл.  гласник  РС“,  бр.72/11  и  88/13),  иницирањем  поступка  поступка
преноса  права  управљања,  коришћења и инвестиционих права  на  Нишкој  Тврђави са
Републике Србије,  као носиоца права јавне својине над културним добром од општег
интереса,  изражава спремност да приступи реализацији поступка управљања Нишком
Тврђавом,  предузимањем  свих  потребних  радњи  које  ће  омогућити  одржавање  и
унапређење овог културног добра на територији Града Ниша.
          На основу наведеног, утврђено је да постоји оправдан интерес Града Ниша да
иницира  покретање  поступка  пред  надлежним  органима  и  то  пред  Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије и Министарством за културу и информисање
Републике  Србије,  у  циљу  доношења  одлуке  којом  ће  се  пренети  право  управљања,
коришћења и инвестиционих права на Нишкој  Тврђави,  са Републике Србије  на Град
Ниш.

У складу са наведеним законским прописима, Градско веће Града Ниша доноси
Закључак којим се иницира покретање поступка преноса права управљања, коришћења и
инвестиционих права на Нишкој Тврђави, са Републике Србије на Град Ниш и истим



обавезује  Управу  за  имовину  и  инспекцијске  послове  да  пред  надлежним  органима
предузме све потребне радње у циљу покретања овог поступка и обавезује  Туристичку
организацију  Ниш  да,  до  доношења коначне  одлуке  о  преносу  права  управљања,
коришћења и инвестиционих права на Нишкој  Тврђави,  са Републике Србије  на Град
Ниш,  приступи  изради  плана  управљања  Нишком  Тврђавом  и  да  предузима  остале
активности у вези коришћења овог културног добра.

       НАЧЕЛНИК

_________________________
Љубиша Јанић, дипл.правник


