
На  основу  члана  9. Одлуке  о  одређивању  органа  надлежног  за  одлучивање  о  
прибавњању  и  расnолагању  непокретностима  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 34/13, 60/15, 74/16 и  59/18), по  захтеву  дома  
здравња  ,,Нови  Сад  Нови  Сад,  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLVІІ  седници  од  
20. фебруара  2019. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  

ГРАДА  НОВОГ  САДА  ДОМУ  ЗДРАВЛА  ,,НОВИ НОВИ  САД  

ј  

дају  се  на  коришћење  непокретности  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада, дому  
здравња  ,,Нови  Сад  Нови  Сад  и  то: 

- зграда  здравства  - дом  здравња  зубна  амбуланта  број  1, у  Новом  Саду, у  Улици  
Алмашка  број  4, саграђена  на  катастарској  парцели  број  9054 КО  Нови  Сад  І, уписана  у  
Лист  непокретности  број  1000 1 Републичког  геодетског  завода  - Службе  за  катастар  
непокретности  Нови  Сад  2; 

- зграда  здравства  број  1, у  Новом  Саду,  Вулевар  цара  Лазара  број  75, саграђена  на  
катастарској  парцели  број  393 1/9 КО  Нови  Сад  11, уписана  у  Лист  непокретности  број  1 
Републичког  геодетског  завода  - Службе  за  катастар  непокретности  Нови  Сад  1; 

- зграда  здравства  број  1, зграда  здравства  број  2, зграда  здравства  број  3 и  зграда  
здравства  број  4, све  у  Новом  Саду, Булевар  Михајла  Пупина  број  23, саграђене  на  
катастарској  парцели  број  74 КО  Нови  Сад  јј, уписане  у  Лист  непокретности  број  1 
Републичког  геодетског  завода  - Службе  за  катастар  непокретности  Нови  Сад  1; 

- зграда  здравства  број  1 и  помоћна  зграда  број  2 у  Руменци , у  Улици  ослобођења  
број  24, саграђене  на  катастарској  парцели  број  1605 КО  Руменка, уписане  у  Лист  
непокретности  број  397 Републичког  геодетског  завода  - Службе  за  катастар  
непокретности  Нови  Сад  2. 

11 

На  основу  овог  решења  закњучује  се  уговор  између  Града  Новог  Сада, кога  заступа  
Градоначелник  Града  Новог  Сада, или  лице  које  он  овласти, и  Дома  здравња  ,,Нови  Сад  
Нови  Сад, кога  заступа  директор , којим  ће  се  регулисати  међусобна  права  и  обавезе. 

јјј  

Уговор  из  тачке  11. овог  решења  је  основ  за  упис  права  коријііћења  дома  здравња  
,,Нови  Сад  Нови  Сад  на  непокретностима  описаним  у  тачки  ј. овог  решења  у  јавне  књиге  
о  непокретностима  и  правима  на  њима  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  упис  права  на  
непокретностима . 



ју  

Корисник  непокретности  из  тачке  І, овог  решења  дужанје  да  непокретности  које  су  
Му  ОВИМ  реіпењем  дате  на  коришћење  користи  у  складу  са  њиховом  намсном  утврђеном  
законом. 

у  

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 
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