СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIV - Број 60

НОВИ САД, 17. децембар 2015.

ГРАД НОВИ САД

примерак 120,00 динара

Досадашња алинеја 13. постаје алинеја 15.
Члан 5.

Скупштина

У члану 11. став 2. мења се и гласи:

794
На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 28. став 2. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14),
Скупштина Града Новог Сада на XLVIII од 17. децембра
2015. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
У Одлуци о давању у закуп пословног простора којим
управља Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/14 и 55/15)
у члану 1. после речи: „(у даљем тексту: Град)“ додају се
речи: „и пословног простора који се стекне у јавну својину
Града путем изградње или на други начин,“.
Члан 2.
У члану 2. на крају реченице уместо тачке ставља се
зарез и додају речи: „као и пословни простори који у моменту
закључења уговора о закупу не постоје али ће у одређеном
року настати и бити прибављени у јавну својину Града
путем изградње или на други начин.“
Члан 3.
У члану 5. став 1. на крају реченице брише се тачка и
додају се речи: „осим у случају давања у закуп пословног
простора непосредном погодбом.“
Члан 4.
У члану 9. став 2. алинеја 12. после речи: „место“ додаје
се реч: „јавног“ и после зареза везник „и“ брише се.
После алинеје 12. додају се две нове алинеје које гласе:
„ - назнаку да се у понуди/пријави обавезно наводи број
рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
- датум и време разгледања пословног простора који
се даје у закуп, и“.

„Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти
износ закупнине, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од три дана од дана
пријема позива доставе нову затворену писану понуду са
увећаним износом закупнине у односу на претходно дату
понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити
најповољнијег понуђача.“
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову
понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду
али са истоветном закупнином, комисија задржава право
да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном
уверењу.“
Члан 6.
У члану 15. после речи: „уговорених одредаба,“ додају
се речи: „као и понуда/пријава са њим повезаних лица,“.
Члан 7.
У члану 24. алинеја прва после речи: „прихода“ додаје
се зарез и речи: „добровољне организације које учествују
у спасилачким акцијама, агенције, дирекције и друге службе
и организације чији је оснивач Град ради обављања послова
из њиховог делокруга, а за које оснивачким актом није
утврђена обавеза оснивача да им обезбеди пословни простор за рад.“.
После алинеје 11. додаје се нова алинеја 12. која гласи:
„- када давање у закуп слободног пословног простора
тражи лице које је сагласно да, након доношења одлуке о
давању у закуп и пре закључења уговора о закупу пословног простора, измири целокупан дуг који терети пословни
простор на име закупнине и трошкова коришћења, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин;“.
Досадашње алинеје 12. и 13. постају алинеје 13. и 14.
После алинеје 14. додаје се алинеја 15. која гласи:
„- када се пословни простор који је у јавној својини Града,
односно који ће до дана примопредаје бити стечен у јавну
својину Града, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог пројекта који подразумева отпочињање индустријске
производње и запошљавање најмање 1000 запослених на
неодређено време на реализацији предметног инвестиционог пројекта у периоду од минимум три године од дана
стицања права закупа, уз обавезу одржавања броја запослених у периоду од пет година након достизања пуне запослености предвиђене овим пројектом у складу са пропи-
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сима који уређују улагања и привлачење инвестиција и
прописима који уређују опште услове и поступак контроле
државне помоћи.“
Члан 8.
После члана 27. додаје се члан 27а који гласи:
„Члан 27а
Уговор о закупу из члана 27. став 1. ове одлуке, може
се закључити на период дужи од 5 година када се ради о
уговору о закупу пословног простора који ће бити прибављен
непосредном погодбом у јавну својину Града или који у
моменту закључења уговора о закупу не постоји али ће у
одређеном року настати и бити прибављен у јавну својину
Града путем изградње или на други начин, ради реализације
инвестиционог пројекта који подразумева отпочињање
индустријске производње и запошљавање најмање 1000
запослених на неодређено време на реализацији предметног инвестиционог пројекта у периоду од минимум три
године од дана стицања права закупа, уз обавезу одржавања
броја запослених у периоду од пет година након достизања
пуне запослености предвиђене овим пројектом у складу
са прописима који уређују улагања и привлачење
инвестиција и прописима који уређују опште услове и поступак контроле државне помоћи, а за који је Скупштина Града
Новог Сада утврдила да је од значаја за Град.
Посебним актом Скупштине Града Новог Сада утврдиће
се посебни услови којима ће се дефинисати права и обавезе из Уговора о закупу из става 1. овог члана.
У уговору из става 1. овог члана на страни закуподавца,
као потписници уговора, су две уговорне стране, Град и ЈП
„Пословни простор“, а уговор потписују лица овлашћена
од стране Скупштине Града Новог Сада.
Права и обавезе из уговора из става 1. овог члана, преузима ЈП „Пословни простор“ увођењем у евиденцију
пословног простора, односно даном примопредаје, у складу
са одредбама ове одлуке или посебним актом Скупштине
Града Новог Сада.
Инвестициони пројекат у смислу става 1. овог члана
обухвата и земљиште у функцији објекта и обављања делатности закупца.“
Уговори о закупу закључени у складу са ставом 1. овог
члана, остају на снази до истека рока на који су закључени,
с тим да се на уговорена права и обавезе у Уговору о закупу
ради реализације инвестиционог пројекта, неће
примењивати одредбе ове одлуке, које нису уговорене.
Члан 9.
У члану 28. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Изузетно у случају уговора о закупу из члана 27а ове
одлуке закупац је у обавези да приликом закључења уговора о закупу као средство обезбеђења плаћања закупнине и трошкова коришћења пословног простора положи
меницу са меничним овлашћењем и корпоративну гаранцију
у износу који одреди Скупштина Града Новог Сада.“
Члан 10.
Члан 30. мења се и гласи:

17. децембар 2015.
„Члан 30.

У случају давања у закуп пословног простора у поступку
јавног надметања или прикупљања писаних понуда путем
јавног оглашавања, закупац не може да мења нити да
проширује уговорену делатност до истека периода закупа.
О промени и проширењу делатности у закупљеном
пословном простору непосредном погодбом, на захтев
закупца, одлучује комисија уз сагласност Градског већа.
На основу акта из става 2. овог члана закључује се анекс
уговора о закупу пословног простора.“
Члан 11.
У члану 32. алинеја друга мења се и гласи:
„ - од надлежних органа прибави све неопходне сагласности потребне за обављање уговорене делатности у
пословном простору и пословни простор приведе намени
у складу са важећим прописима, све о сопственом трошку
без права потраживања од ЈП „Пословни простор“,“.
У алинеји петој речи: „накнада за грађевинско земљиште“
бришу се, а речи: „и др.“ замењују се речима: „ и друге
накнаде за коришћење пословног простора“.
После алинеје шесте додаје се нова алинеја седма која
гласи:
„- без одлагања обавести ЈП „Пословни простор“ у
случају промене својих пословних података (назив, седиште
и др.) и уколико настану околности због којих положена
средства обезбеђења плаћања не могу бити реализована,“.
Досадашње алинеје седма и осма постају алинеје осма
и девета.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„У случају промене пословних података закупца (назив,
седиште и др.), промене средстава обезбеђења плаћања
и својинских промена на пословном простору, закључује
се анекс уговора о закупу пословног простора, који се
доставља градској управи надлежној за вођење јединствене
евиденције о непокретности у јавној својини Града.“
Члан 12.
У члану 33. став 2. мења се и гласи:
„Стварни трошкови коришћења пословног простора
(електрична енергија, грејање, вода, телефон, чистоћа,
противпожарна заштита и друге накнаде за коришћење
пословног простора) падају на терет закупца без права
потраживања од ЈП „Пословни простор“.“
Члан 13.
У члану 41. додаје се став 4. који гласи:
„Изузетно у случају из члана 24. алинеја 15, када су у
питању инвестициони пројекти, закупнина се може уговорити у еврима по м2, у складу са посебним актом Скупштине Града Новог Сада, а која ће се плаћати у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије
на дан плаћања.“
Члан 14.
После члана 41. додаје се члан 41а који гласи:
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„Члан 41а

Члан 23.

Корисници буџета, који су у складу са важећим прописима ослобођени плаћања закупнине, намирују само трошкове у вези са пословним простором који користе, о чему
се закључује Споразум.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Споразум из става 1. овог члана закључује директор ЈП
„Пословни простор“.“
Члан 15.
У члану 42. став 4. речи: „накнада за коришћење
грађевинског земљишта и друге услуге“ замењују се речима:
„и друге накнаде за коришћење пословног простора“.
Члан 16.
У члану 44. став 2. после речи: „непосредном погодбом“
додају се речи: „у случајевима из члана 24. алинеје друга,
трећа, четврта, пета, 10. и 11,“.
Члан 17.
У члану 48. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Проценат умањења из става 1. овог члана утврђује се
у зависности од локације и стања пословног простора.“
Члан 18.
У члану 52. став 3. проценат: „20%“ замењује се процентом: „10%“.
Члан 19.
У члану 53. став 1. мења се и гласи:
„Закупац може бити ослобођен од обавезе плаћања
закупнине током периода извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности за период док трају радови, а најдуже шест месеци.“
Члан 20.
У члану 54. став 3. после речи: „комисија“ додаје се
зарез и речи: „уз сагласност Градског већа,“.
Члан 21.
У члану 55. у делу: „Екстра Ц зона“ на крају текста уместо тачке додаје се зарез и речи: „и простори у приземљу
Аполо центра који немају излог или улаз са уличне стране.“
У делу: „Друга зона“ додаје се нови став који гласи:
„Такође обухвата и пословне просторе у првој зони који
немају излог или улаз са уличне стране, као и све пословне
просторе у двориштима осим оних који су обухваћени екстра
Ц, првом, трећом, четвртом и петом зоном.“
Члан 22.
Уговори о закупу пословног простора на неодређено
време ускладиће се са одредбама Одлуке у року од 90
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Са корисницима буџета, који су у складу са важећим
прописима ослобођени плаћања закупнине, закључиће се
Споразум у складу са одредбама ове одлуке за пословне
просторе које користе, у року од 90 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-480/2015-I
17. децембар 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

795
На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 28. став 2. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'' бр. 72/11, 88/13 и 105/14), Скупштина
Града Новог Сада на XLVIII седници од 17. децембра 2015.
године доноси

ОДЛУКУ
O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о одређивању органа надлежног за одлучивање
о прибављању и располагању непокретностима у јавној
својини Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог
Сада'', број 34/13) после члана 4. додаје се члан 4а који
гласи:
„Члан 4а
Код прибављања непокретности у јавну својину Града
у случају реализације инвестиционог пројекта који подразумева отпочињање индустријске производње и запошљавање најмање 1000 запослених на неодређено време
на реализацији предметног инвестиционог пројекта у периоду од минимум три године од дана стицања права закупа,
уз обавезу одржавања броја запослених у периоду од пет
година након достизања пуне запослености предвиђене
овим пројектом у складу са прописима који уређују улагања
и привлачење инвестиција и прописима који уређују опште
услове и поступак контроле државне помоћи, одлуку о
покретању поступка прибављања непокретности у јавну
својину Града доноси Скупштина Града.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-479/2015-I
17. децембар 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 55. а у вези са чланом 13.
став 1. тачка 11. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), чл.
27. став 10, 28. став 2. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и чланом 10. став
1. алинеја 13. 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, 48/15 и 99/15), Скупштина Града Новог Сада на XLVIII
седници од 17. децембра 2015. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА И
ДАВАЊА У ЗАКУП РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА
LEAR CORPORATION D.O.O.
BEOGRAD – STARI GRAD
I.
Прибавља се у јавну својину Града Новог Сада путем
изградње објекта – индустријска хала, у циљу реализације
инвестиционог пројекта од значаја за локални економски
развој Града, а који подразумева планирано отпочињање
индустријске производње и запошљавање између 1.600 и
2.000 запослених на неодређено време и његовој
реализацији, у складу са прописима који уређују улагања
и привлачење инвестиција и прописима који уређују опште
услове и поступак контроле државне помоћи.
II.
Индустријска хала из тачке I. ове одлуке градиће се на
парцели 892/4 КО Нови Сад III, уписаној у Лист непокретности
број 1, укупне површине 79.998 m2, која је у јавној својини
Града Новог Сада, а коју је Влада Републике Србије пренела Граду Новом Саду у јавну својину наменски за
реализацију инвестиционог пројекта из тачке I. ове одлуке.
III.
Средства за изградњу индустријске хале обезбеђују се
у буџету Града Новог Сада, а реализоваће се путем Јавног
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду у складу
са посебним програмом који доноси Скупштина Града Новог
Сада.
Овлашћује се и одређује Јавно предузеће „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду да у име и за рачун Града
Новог Сада предузима правне и фактичке радње као
инвеститор, у вези са изградњом објекта – индустријске
хале из тачке I. ове одлуке.
IV.
Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду је у обавези да обезбеди све услове, радње и пројектну
документацију, потребну да се индустријска хала изгради
у складу са пројектно-техничком документацијом и
Споразумом о квалитету у стандарду уређења парцеле и
неопходне инфраструктуре и изградње хале у радној зони
„Север IV“, који је саставни део ове одлуке, као и да при-
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бави употребну дозволу и обезбеди упис објекта у јавну
својину Града Новог Сада.
По завршетку градње и примопредаји, која је планирана
за најраније 1. новембар 2016. године, индустријска хала
биће уведена у евиденцију пословног простора Јавног
предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.
V.
Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду је у обавези да у задатом року у складу са законским
прописима изврши избор извођача радова изградње
индустријске хале, а који ће, између осталог, бити у обавези
да испоштује рокове, динамику и квалитет радова
предложених од стране Lear Corporation d.o.o. Beograd Stari Grad, као и да по завршетку радова обезбеди гаранције
за изведене радове.
У случају непоштовања рокова и одступања од пројектнотехничке документације и изградње, све трошкове сноси
извођач радова према Граду Новом Саду, док је Град Нови
Сад обавезан да надокнади све такве трошкове директно
Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari Grad.
Уколико се у току трајања гаранција за изведене радове
појаве недостаци који су последица недостатака у грађењу,
а нису били уочени нити регистровани приликом
примопредаје објекта, за исте је одговорно Јавно предузеће
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, у име инвеститора
и извођач радова.
По истеку гаранција за изведене радове, све обавезе
преузима Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом
Саду као закуподавац.
VI.
Објекат из тачке I. ове одлуке даје се непосредном
погодбом у закуп Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari Grad
за намену и у сврху обављања пословних активности које
укључују склапање, израду, сервисирање и тестирање
аутомобилских седишта и електричних делова и припадајуће
технологије, на период од десет година почев од 1. новембра
2016. године, односно од дана примопредаје објекта од
стране Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду,
ради реализације инвестиционог пројекта.
За период закупа из става 1. овог члана услови, права
и обавезе утврђени Уговором о закупу остају непромењене
осим ако се Уговорне стране другачије не договоре у писаној
форми.
За сврхе реализације инвестиционог пројекта и
обављања делатности закупца у смислу става 1. ове тачке,
Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari Grad, имаће право
да користи и земљиште у функцији објекта, без додатне
закупнине.
VII.
Висина закупнине утврђује се у износу од 2,5 евра/м2
објекта (са ПДВ-ом) месечно, а плаћа се почев од дана
почетка периода закупа, тј. дана примопредаје.
Накнаде и трошкови у вези са пословним простором,
који се не налазе на рачунима које закупцу издају надлежни
органи као кориснику услуга, падају на терет закуподавца.
Комуналне и остале трошкове који су везани за пословне
активности закупца сноси закупац у пуном износу.
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Закупнина се плаћа у року од 30 дана од дана пријема
профактуре закуподавца, у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.
VIII.
Као средство обезбеђења плаћања закупнине и трошкова
коришћења пословног простора, а за правилно и
правовремено испуњавање обавеза које настану
закључењем уговора о закупу, закупац је у обавези да
приликом закључења уговора о закупу Јавном предузећу
„Пословни простор“ у Новом Саду положи 2 менице са
меничним овлашћењем и корпоративну гаранцију на износ
6 месечних закупнина, са роком важења који је 60 дана
дужи од дана истека уговора о закупу.
IX.
На сва права и обавезе из уговора о закупу Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari Grad и закуподавца које нису
регулисане овом одлуком, примењиваће се искључиво
одредбе уговора о закупу. Све или било која одредба Одлуке
о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно
предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду, која је у
супротности са уговором о закупу или која даје већи обим
овлашћења ЈП „Пословни простор“ или установљава већи
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обим обавеза за Lear Corporation d.o.o. Beograd - Stari Grad
од права и обавеза регулисаних уговором о закупу, односно
све или било која одредба која није уговорена уговором о
закупу неће се примењивати на овај уговорни однос.
Наведено се односи и на било коју другу одлуку која може
бити донета од стране Града Новог Сада, а која регулише
иста питања као и Одлука о давању у закуп пословног
простора којим управља Јавно предузеће „Пословни
простор“ у Новом Саду.
X.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-4/2015-85/а-I
17. децембар 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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Одлука о изменама и допунама Одлуке
о давању у закуп пословног простора
којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду

2023

Одлука o допуни Одлуке о одређивању
органа надлежног за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада

2025

Одлука о прибављању непокретности
у јавну својину Града Новог Сада и давања у закуп ради реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation d.o.o.
Beograd – Stari Grad

2026

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

