
На  основу  члана  27. став  11. 3акона  о  јавној  својини  (,,Службени  гласник  Рс , бр . 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и  95/1 8) и  члана  39. тачка  20. Статута  
Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада ,  број  11/19), Скугјштина  Града  
Новог  Сада  на  Уј  седници  од  27. новембра  2020. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗГРАДЊИ  Новог  ОБЈЕКТА  ЗА  ПРИХВАТИЛИHЈТЕ  ЗА  ОДРАСЛА  

И  СТАРА  ЈШЦА, У  футоГу  

Члан  1. 

Пристугіа  се  изтрадњи  новог  објектајавне  намене  од  посебног  значаја  за  Град  Нови  
Сад  за  прихватилиште  за  одрасла  и  стара  лица, у  Футоту, чијије  инвеститор  Град. 

Члан 2. 

Објекат  ће  се  градити  на  парцели  број  1990/5, у  јавној  својини  Града  Новог  Сада, 
уписаној  у  Лист  непокретености  број  7029, и  парцели  број  1991 у  државној  својини  РС, 
уписаној  у  Лист  непокретности  број  9052, катастарска  општина  Футог, укупне  површине  
око  6.200 м2 , спратности  П+2, са  наменом  за  привремени  смештај  одраслих  и  старих  лица. 

Члан  3. 

Послове  инвеститора  у  име  и  за  рачун  Града  Новог  Сада  вршиће  Градска  управа  за  
социјалну  и  дечију  заштиту  Града  Новог  Сада. 

Члан 4. 

Задужује  се  Градска  управа  за  грађевинско  землиште  и  инвестиције  да: 
- обезбеди  средства  за  инфраструктурно  опремање  предметног  локалитета, 
- покрене  поступак  за  пренос  правајавне  својине  на  парцели  1991 КО  Футог  са  

Републике  Србије  на  Град  Нови  Сад, без  накнаде, 
- нзвргци  препарцелацију  ради  формирања  јединствене  грађевинске  парцеле  од  

парцела  бр. 1990/5 и  бр.  1991 КО  Футог, и  
- предузме  активности  на  опремању  комуналне  инфраструктуре  до  парцеле  на  

којој  ће  се  налазити  објекат. 

Члан  5. 

Средства  за  израду  пројектно-техничке  документације  обезбедиће  се  у  буџету  
Града  Новог  Сада  за  202 1. годину, у  складу  са  посебним  програмом  који  доноси  
Скупштuна  Града  Новог  Сада. 



Председница  

аМаринковић  
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Чланб. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМнА  поклзинл  војводинА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУГпПТНА  ГРАДА  НОвоГ  САДА  
Број : 1821/2020-1 
27. новембар  2020. године  
нови  сд  
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