
 На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007), члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), 
члана 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 100/2008) 
и члана 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала (''Службени 
лист Града Ниша'', 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, 13.10.2014. године, 
разматрајући Амандман број 1095 од 11.10.2014. године који је поднела Oдборничка 
група Скупштине Града Ниша Демократска странка Србије и изјашење Управе за 
имовину и инспекцијске послове број 361-1/575-2014-04 од 13.10.2014. године 
 

п р е д л а ж е 
 
 Скупштини Града Ниша да одбије Амандман број 1095 од 11.10.2014. године, 
који је поднела Одборничка група Скупштине Града Ниша Демократска странка Србије,  
на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одборничка група Скупштине Града Ниша Демократска странка Србије поднела 
је Амандман број 1095 на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша. 
 Чланом 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
100/2008), прописано је да је предлагач дужан  да пре седнице Скупштине размотре 
амандмане и предложи Скупштини прихватање или одбијање сваког амандмана 
посебно. 
 Члан 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 

(''Службени лист Града Ниша'', 125/2008), прописано је да када се Веће изјашњава о 
амандману који су поднели други предлагачи на предлог акта Већа, обрађивач тог акта 
је дужан да за потребе Већа припреми мишљење са образложењем о одбијању или 
прихватању  амандмана. 

 

 На основу наведених овлашћења Управа за имовину и инспекцијске послове 
доставила је изјашњење да: 
 
         У складу  Уредбом 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“ број 24/2012)  
чланом 10. став 1. су предвиђени случајеви када пословни простор у јавној својини 
може да се да у закуп непосредном погодбом. Овим чланом су поред осталих 
организација, политичких странака и удружења грађана, посебно наведене 
међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније.  
        Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града 
Ниша, („Службени лист Града Ниша“ број 67/2013), регулише давање у закуп 
непокретних ствари у јавној својини Града на начин који је у складу са Законом о јавној 
својини („Службени гласник РС“ број 72/2011)  и напред наведеном Уредбом. Чланом 
61. став 2. регулисана је висина закупнине за све закупце којима је могуће дати простор 
у закуп непосредном погодбом у складу са чланом 10. став 1. Уредбе, осим у случају 



када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и 
војна представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним 
представништвима у Републици Србији, под условима реципроцитета као и 
међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније. На овај 
начин врши се усаглашавање Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини Града Ниша („ Службени лист Града Ниша“ број 67/2013), са 
Уредбом тако да се наведеном допуном не умањује значај осталих организација које 
долазе из земаља ван Европске уније, јер је висина закупнине за пословни простор у 
јавној својини Града који би њима био дат у закуп непосредном погодбом, већ 
регулисан чланом 61. став 2. поменуте Одлуке. 
 
 Градско веће Града Ниша на седници одржаној 13.10.2014. године разматрало је 
Амандман, прихватило  изјашњење надлежне управе и предлаже Скупштини Града да 
одбије овај амандман. 
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