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На  основу  члана  і  1 Одлуке  о  прибавњању , располагању  и  управњању  непокретностима  у  
јавној  својини  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 3 1(19 и  61/19), а  у  вези  
са  чланом  19. став  1 тачка  3. 3акона  о  јавној  својини  (,,Службени  гласник  РС , бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/tб  - др.закон, 108/16, і  13/1 7 и  95/18), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  iV седници  од  
15. октобра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ  У  ЈАВНОЈ  CBOJuHH ГРАДА  

НОВОГ  САДА  ,,ѕPv TІЅA d.o.o. Novі  Ѕad 

ј. 

ДАЈЕ  СЕ  НА  КОРІ4ШЋЕЊЕ  непокретност  ујавној  својини  Града  Новог  Сада, ,,ЅPV TіЅA 
d.o.o. Novі  Ѕad, u то: пословни  простор  који  се  састоји  од  једне  канцеларије, број  34 укупне  
поврпіине  25,08 м2, која  се  налази  на  другом  спрату  пословне  зграде  за  коју  није  утврђена  
делатност , у  Новом  Саду, Булевар  цара  Лазара  број  3, која  је  саграђена  на  катастарској  парцели  
број  3649 КО  Нови  Сад  11, уписана  у  Лист  непокретности  број  1 КО  Нови  Сад  ІІ, Републичког  
геодетског  завода  - Служба  за  катастар  непокретности  Нови  Сад  1. 

јј. 

Констаіује  се  да  је  ,,ЅРУ  ТІЅА  d.o.o. Novі  Ѕad, основано  од  стране  Републике  Србије  као  
посебно  привредно  друштво  чија  је  основна  делатност  изградња  стамбених  и  нестамбених  зграда, 
и  које  је  један  од  носилаца  пројекта  изградње  станова  за  припаднике  снага  безбедности  на  
територији  Града  Новог  Сада. 

Непокретност  из  тачке  1, овог  решења  даје  се  на  коришћење  ,,ЅPV d.o.o. Novі  Ѕad, 
ради  презентације  и  продаје  станова  за  принаднике  снага  безбедности , без  накнаде  и  без  трошкова  
коришћења . 

Налаже  се  Градској  управи  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  да  сноси  тошкове  
комуналних  услуга, трошкове  електричне  енергије  и  интернета, Служби  за  заједничке  послове  да  
сноси  трошкове  хигијенско -санитарног  одржавања  и  физичко-техничког  обезбеђења, за  
непокретности  из  тачке  Г. овог  решења. 

Град  Нови  Сад  ће  на  основу  овог  решења  зак.њучити  Уговор  којим  ће  регулисати  
коришћење  непокретности  из  тачке  І. овог  решења. 

Корисник  непокретности  из  тачке  І. овог  решења  дужан  је  да  непокретност  која  мује  овим  
решењем  дата  на  коришћење, користи  у  складу  са  њеном  наменом  због  којеје  ,,ЅPV TІЅA d.o.o. 
Novі  Ѕad основано. 

Іу. 

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