На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (''сл. гласник РС'' бр. 72/09,
81/09, 132/2014 и 145/2014), члана 27 и 35 Закона о јавној својини (''сл. гласник РС'' бр.
72/11, 88/13, 105/2014, 104/2016 – др. Закон и 108/2016), члана 15 Одлуке о
грађевинском земљишту (''Сл. Лист Града Ниша'' бр. 18/2016), члана 56 Статута Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08 и 143/2016) и члана 72 Пословника о
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016,
98/2016, 124/2016 и 144/2016), Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана
17.05.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I – Утврђује се нацрт Елабората о оправданости отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини на територији Града Ниша на локацији ''Лозни калем'' ГО
Нишка Бања, за изградњу Аква парка - Нишка Бања испод тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде јавним надметањем, у складу са Уредбом о условима,
начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити
или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде,
као и услове, начин и поступак размене непокретности (''Службени гласник РС'' бр.
61/2015 и 88/2015) и у складу са Закључком Градског већа број 408-5/2017-03 од
27.03.2017. године сачинили и доставили Градском већу Града Ниша - Канцеларија за
локални економски развој и пројекте, Градска управа Града Ниша – Секретаријат за
имовинско–правне послове, Секретаријат за планирање и изградњу, Секретаријат за
финансије и Сектретаријат за привреду.
II - Нацрт Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини на територији Града Ниша, на локацији ''Лозни калем'' ГО Нишка Бања, за
изградњу Аква парка - Нишка Бања, испод тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде јавним надметањем, из става 1. овог Решења упућује се на јавни увид у
периоду од најмање 8 дана.
III - Увид у нацрт акта из претходног става биће омогућен путем званичног сајта
Града Ниша www.ni.rs на страници: Обавештења.
Заинтересовани субјекти могу достављати примедбе током трајања јавног увида
на адресу kler@gu.ni.rs.
IV - За упућивање акта из тачке 2 овог Решења на јавни увид и спровођење
јавног увида задужује се Канцеларијa за локални економски развој и пројекте Града
Ниша.
Обавезујe се Канцеларијa за локални економски развој и пројекте Града Ниша да
у сарадњи са Градском управoм Града Ниша – Секретаријат за имовинско–правне
послове, након истека рока за спровођење јавног увида, сачини и достави Градском
већу Града Ниша Обавештење о обављеном јавном увиду, ради утврђивања предлога
наведених аката и упућивања у скупштинску процедуру.
V - Решење доставити: Градоначелнику Града Ниша, Канцеларији за локални
економски развој и пројекте Града Ниша, Градској управи Града Ниша – Секретаријат
за имовинско–правне послове, Секретаријат за планирање и изградњу, Секретаријат за
финансије и Сектретаријат за привреду и Правобранилаштву Града Ниша.
Број: 647-1/2017-03
У Нишу, дана 17.05.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

