
На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада ~ пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 18. став-6. и чланом
22. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/ 13, 105/14,
104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), СкупштинаГрада Новог Сада на ХШ/ седници од
27. децембра 2018. године, доноси

одлуку
о ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА одлукв о ДАВАЊУ У ЗАКУП

нвпокввтности НА КОЈИМА ПРАВО КОРИШ'ћЕЊАИМАПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА и ОСНОВНА ШКОЛА

Члан 1.

У Одлуци о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има
Предшколска установа и основна школа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/14,
69/14, 30/15, 44/15, 81/16 и 68/17) мења се и гласи:

„Одлука о давању у закуп и давању на коришћење непокретности на којима право
коришћењаима Предшколска установа и основна школа“.

Члан 2.

У Одлуци о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има
Предшколскаустанова и основна школа члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом одлуком уређује се давање у закуп и давање на коришћење другом носиоцу
права коришћења (у даљем тексту: коришћење) непокретности у јавној својини Града
Новог Сада на којој Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад има право
коришћења (у даљем тексту: непокретност Предшколске установе) и непокретности у
јавној својини Града Новог Сада на којој право коришћења има основна школа на
територијиГрада Новог Сада (у даљем тексту: непокретностосновне школе).“

Члан 3.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Под непокретностима из члана 1. ове одлуке подразумевају се фискултурне сале,
свечане сале, холови и други простори који се могу дати у закуп и на коришћење на начин
и по поступку предвиђеном овом одлуком.

Давање у закуп и на коришћење непокретности из члана 1. ове одЛуке врши се у
складу са Законом о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11,



88/13, 105/14, 104/16–др. закон, 108/16, 113/17 И 95/18) (у даљем тексту: Закон) и по
поступцима уређеним Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и

уступања искоришћавања других имовинскихправа, као и поступцима јавног надметањаи
прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“, број 16/18) (у
даљем тексту: Уредба).“

Члан 4.

У члану 3. став 1. после речи: „закуп“ додају се речи“ „и на коришћење“.

Члан 5.

У члану 4. став 1. после реЧИ: „у закуп“ додаје се запета и речи: „односно на
коришћење“.

У ставу 2. после речи: „из става 1 овог члана“ додају се речи: „о давању одређене
непокретностиу закуп“.

После става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Одлука из става 1. овог члана 0 давању одређене непокретности на коришћење
садржи: опис непокретности, намену непокретности за време трајања коришћења, рок
трајања коришћења, разлоге за давање непокретности на коришћење, као и друге услове
под којима се непокретност даје на коришћење.“

Члан 6.

У члану 5. став 1. после речи: „закуп“ додаје се запета и речи: „односно на
коришћење“.

Члан 7.

У члану 6. после речи: „закуп“ додаје се запета и речи: „односно на коришћење“.

Члан 8.

У члану 7. после речи: „уговор о давању непокретности у закуп“ додаје се запета и
речи: „односно на коришћење“.

Члан 9.

У члану 8. став 1. мења се и гласи:

„Директор Предшколске установе, односно директор основне школе дужан је да
Градској управи за образовање у року од 10 дана од дана закључења уговора из члана 7. ове
одлуке, достави уговор о давању непокретности на коришћење, односно образложен
предлог комисије о давању непокретности у закуп одређеном учеснику у поступку и уговор
о давању непокретности у закуп.“



У ставу 3. после речи: „Уговор о давању у закуп“ додаје се запета и речи: „односно
на коришћење“.

Члан 10.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Средстваостварена давањем у закуп непокретностина којима право коришћења има
Предшколскаустанова и основна школа приход су буџета Града Новог Сада.“

Члан 11.

Члан 13. став 1. мења се и гласи:

„Непокретност се може користити и за организовање спортских, културних,
образовних, привредних и других манифестација од значаја за Град Нови Сад или под
покровитељствомГрада, као и на захтев органа Града, без накнаде.“

Члан 12.

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