
На  основу  чл. 17. и  18. Одлуке  о  прибавњању, располагању  и  управњању  
непокретностима  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сад , бр. 
З  1/ 19 и  6 1/ 19), у  поступку  отуђења  непокретности  из  јавне  својине  Града  Новог  Сада, 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  уј  седници  од  27. новембра  2020. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ОТУЂЕЊУ  ПОСЛОВНIІХ  HPOCTOPA и3 ЈАВНЕ  СВОЛ{НЕ  ГРАДА  нОВог  

САдА, У  НОвом  САДУ, УЛиЦА  КИСАЧКА  БРОЈ  55, АПОТЕКАРСКОЈ  
УСТАНОВИ НОВи  САД  

Отуђују  се  пословни  простори  изјавне  својине  Града  Новог  Сада, и  то: 

- Пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност, број  1, укупне  површине  48м2, 
по  цени  од  53.232,00 евра, у  динарској  противвредности  по  средњем  званичном  
курсу  НБС  на  дан  уплате  

- Пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност, број  2, укупне  површине  53м2, 
по  цени  од  10L177,ОО  евра, у  динарској  противвредности  по  средњем  званичном  
курсу  НВС  на  дан  уплате  

- Пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност, број  3, укупне  површине  542, 

по  цени  од  109.566,00 евра, у  динарској  противвредности  по  средњем  званичном  
курсу  НБС  на  дан  уплате, 
који  се  налазе  у  приземњу  стамбено-пословне  зграде  број  9, у  Новом  Саду, Улица  
Кисачка  број  55, изграђена  на  парцели  број  4488 КО  Нови  Сад  І, уписана  у  Лист  
непокретности  број  lOooi KO Нови  Сад  І. 

Пословни  простори  из  става  1. ове  тачке, отуђују  се  Апотекарској  установи  ,,Јанковић  
Нови  Сад, матнчни  број : 08289948, ГГИБ  101694437, као  најповоњнијем  понуђачу  у  поступку  
прикупања  писаних  понуда  путемјавног  оглашавања . 

ІІ  

На  основу  овог  решења  закњучиће  се  Уговор  између  Града  Новог  Сада, кога  заступа  
Градоначелник  Града  Новог  Сада  или  лице  које  он  овласти  и  Апотекарске  установе  
,,Јанковић  Нови  Сад  коју  заступа  законски  заступник  или  лице  које  он  овласти, којим  ће  се  
регулисати  међусобна  права  и  обавезе  уговорних  страна. 
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Ово  решење  није  основ  за  упис  права  својине  на  предметној  непокретности . 



2 

ју  

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

РЕГІУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛША  војводинл  
ГРАД  НОВИ  САД  
сКугјштинА  гглдл  ноВОг  слдл Преде  
Број: 020- 103/2020-1 
27. новембар  2020. године  
нови  слд MЅc J аринковић  Радомировић  
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