
На основу члана 30. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике

Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16 и 113/17), члана 4. Уредбе о

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/18) и члана 6. Одлуке о одређивању

органа надлежног за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној

својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/13, 60/ 15 и 74/16)

по захтеву ЕРКЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД, за размену непокретности

непосредном погодбом, ради привођења простора у Новом Саду у Улици футошка 59,

планираној урбанистичкој намени, Скупштина Града Новог Сада на ХХХУШ седници од

29. јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗМЕНИНЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМПОГОДБОМ ИЗМЕ'БУ

ГРАДА НОВОГСАДА И ЕРКЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД

1

Прибавља се непокретност у јавну својину Града Новог Сада и то пословни

простор, локал број 1, означен према приложеном Идејном решењу архитектуре Е-

17/2017 од 10. децембра 2017. године, урађеном од стране Архитектонског студија

„Кпитапоу апс1 рагтегз“, површине 27,40 1112, у будућем пословно-стамбеном објекту, у

приземљу, на локацији угао Футошка број 59 у Новом Саду, са позицијом улаза у локал из

Футошке улице, крајњи десно, гледано из правца Футошке улице ка објекту, на

катастарској парцели 3327/1 К.О. Нови Сад 11.

11

Отуђује се непокретност из јавне својине Града Новог Сада и то пословни простор,
једна просторија занатства и личних услуга број 1, укупне површине 23 га2 у приземљу
стамбено–пословне зграде број 1, саграђене на парцели бр. 3327/1, уписаној у лист

непокретности број 4420 К.О. Нови Сад П, на адреси Футошка бр. 59.
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На основу овог решења закључује се уговор између Града Новог Сада и ЕРКЕР

ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД из Новог Сада, Улица Булевар ослобођења 66/6, МБ-

08606536, ПИБ: 100713535, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних

страна.

1У

Уговор из тачке Ш. овог решења је основ за упис права јавне својине на

непокретностима из тачке 1. овог решења у корист Града Новог Сада у јавне књиге о

евиденцији непокретности и правима на њима.



ОВО решење ДОСТаВИТИЈ

- Градској управи за имовину и имовинско правне послове
- ЕРКЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД
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