
На  основу  члана  39. тачка  20. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ујјј  седници  од  29. децембра  2020. године  
доноси  

одлуку  
о  ГГРЕНОСУ  пРАВА  ЈАВНЕ  CBOJHHE РЕпУБЛІ{КЕ  СРБИЈЕ  У  ЈАВНУ  СВОЈНУ  

грлдл  новог  САДА  БЕЗ  НАКНАдЕ  

І. Предлаже  се  Влади  Републике  Србије  да  донесе  Одлуку  о  преносу  права  јавне  
својине  Републике  Србије  у  јавпу  својину  Града  Новог  Сада  без  накнаде  на  следећим  
непокретностима : 

- Згради  здравства  број  1, површине  у  габариту  438 м2, спратност  приземле , у  Новом  
Саду, Улица  Његошева  број  32, изграђеној  на  катастарској  парцели  број  9998 КО  Нови  Сад  І, 
уписана  у  Лист  непокретности  број  20999 КО  Нови  Сад  І, 

2. 

- Згради  културе  број  1, површине  у  габариту  779 м2, спратност  П+2, 
- Згради  пословних  услуга  број  2, гіовршине  у  габариту  54 м2, спратност  приземње, 
- Згради  пословних  услуга  број  З, површине  у  габариту  9 м2, спратност  приземле , све  у  

Новом  Саду, Католичка  порта  број  5, изграђене  на  катастарској  парцели  број  10086 КО  Нови  
Сад  Ј  уписане  у  Лист  непокретности  број  20999 КО  Нови  Сад  І, 

З. 

- 3гради  друштвених  организација  и  удружења  грађана  број  1, поврпіине  у  габариту  
390м2, спратности  П+1, 

- Помоћној  згради  број  2, објекат  изграђен  без  одобрења  за  традњу, површине  у  
габариту  3м2, спратности  приземла, 

- Помоћној  згради  број  З, објекат  изграђен  без  одобрења  за  градњу, површине  у  
габариту  54 м2, спратности  приземле, 

- Помоћној  згради  број  4, објекат  изграђен  без  одобрења  за  градњу, површине  у  
габариту  53 м2  
све  у  Новом  Саду, Улица  Змај  Јовина  број  З, изграђене  на  катастарској  парцели  број  10073 КО  
Нови  Сад  І, уписане  у  Лист  непокретности  број  20999 КО  Нови  Сад  і, 
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4.  

- Згради  пословних  услуга  број  1, поврuјине  у  габариту  155 1 м2, спратности  
По+Пр+4+Пк, у  Новом  Саду, Трг  слободс  број  З, изграђена  на  катастарској  парцели  број  
10104/1 КО  Нови  Сад  ј, уписана  у  Лист  непокретности  број  20999 КО  Нови  Сад  І, 

5.  

- Породичној  стамбеној  
приземње , 

Пословном  простору  
приземњу  зградс  број  1, 

- Пословном  простору  
приземіу  зграде  број  1, 

- Помоћној  згради  број  2, објекат  изграђсн  без  одобрења  за  градњу, површине  у  
габариту  84 м2, спратности  приземњс, 

- Гаражи  број  3, објекат  изграђен  без  одобрења  за  градњу, површине  у  габариту  13м2, 
спратности  призсмње , 
све  у  Новом  Саду, Трг  Рспублике  број  4, изграђене  на  катастарској  парцели  број  9422 КО  
Нови  Сад  ј, уписане  у  Лист  непокретности  број  20999 КО  Нови  Сад  І, и  

6.  

- Породичној  стамбеној  згради  број  4, површине  у  габариту  124 м2, спратности  
приземње, 

- Пословном  простору  за  који  није  утврђена  делатност  број  1, површине  68 м2, у  
приземњу  зграде  број  4, 

- Стамбено-пословној  згради  број  5, површинс  у  габариту  274 м2, спратности  Пр+1, 
- Пословном  простору  за  који  није  утврђена  делатност  број  1, површине  50 м2, у  

приземњу  зграде  број  5, 
- Пословном  простору  за  који  нијс  утврђена  делатност  број  2, површине  77 м2, у  

приземњу  зграде  број  5, 
- Помоћној  згради  број  6, објекат  изграђен  без  одобрења  за  градњу, површине  у  

габариту  42 м2, спратности  приземње , 
- Помоћној  згради  број  7, објекат  изграђен  без  одобрења  за  градњу, површине  у  

габариту  35 м2, спратности  приземње, 
све  у  Новом  Саду, Улица  дунавска  број  3, изграђене  на  катастарској  парцели  број  9422 КО  
Нови  Сад  ј, уписане  у  Лист  нспокретности  број  20999 КО  Нови  Сад  ј . 

згради  број  1, површинс  у  габариту  102 м2, спратности  

за  који  није  утврђена  делатност  број  1, јіовршинс  37м2, у  

за  који  није  утврђена  делатност  број  2, површине  29м2, у  
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11. Уговор  о  nреносу  јавне  својине  Ренублике  Србије  у  јавну  својину  Града  Новог  Сада, 
без  накнаде, на  нслокретностима  из  тачке  Т. ове  одлукс  заклучиће  Градоначслник  Града  Новог  
Сада  или  лице  које  он  овласти. 

111. Ову  одлуку  са  образложењем  доставити : 

- Влади  Реnубликс  Србије  путем  Ренубличке  дирекције  за  имовину  Републике  
Србије  и  

- Градској  улрави  за  имовину  и  имовинско-правне  послове. 

РБПУБЈГHКА  СРБиЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  војводинл  
грлд  нОВи  слд  
СКУПШТиНА  ГРАДА  НоВоГ  САДА  
Број: 020-308/2020-1 
29. децембар  2020. године  
НоВи  САД  



О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е  
ГЈравни  основ  за  доиоіпењен  Одлук  о  преносу  іірава  јавпе  својине  спублике  

Србије  у  јавну  својипу  Града  Новог  Сала, без  Накв&це  садржан  је  у  члану  39. тачкв  20. 
Стату-га  Града  Новог  Сада  (,,Службсии  лист  Града  ј-јовог  Сада . број  1 1/19) којим  јс  
прописаво. да  Скуаштина  Града  Новог  Сада  у  складу  са  законом  одлучујс  о  
прибавлању  к  отуђењу  ііспокрстности  у  јавној  својиніі  Града  Новог  Сада. заснивању  
хипотеке  на  непокретностима  ујавној  својини  Града  Новог  Сада. 

Цланом  10.. 3ајсона  о  јавној  својини гласник  РС . бр. 72/1 l, 88/13, 
105/14. ІО4/16 - др _ закон, 108/16, 1 ј 3ј17 и  95/ ј 8) прописано  је  измсђу  осталог  да  су  
културна  добра, добра  дд  ОПQЈТСГ  интсреса  у  •јавној  својини  због  чега  уживају  іјосебиу  
заштиту. као  и  да  су  добра  од  општег  интереса  у  јавној  својини  Реііублике  Србије, ако  
законом  није  другачије  одрсђсно . Такође , ІІавсдсним  члацом  прописаво  је  да  изузетііо  
културиа  добра  могу  бити  у  јавној  својини  аттономнс  покрајине  и  јсдннице  локапне  
самоуправе , уколико  је  то  у  фувкиијв  оствариваі bа  надлежности  аутономіјих  гіокрајина, 
односно  јединица  локалне  самоуправе . 

Чланом  26. став  Ј . тачка  3. ЗакоНа  о  јавној  својнни  прописаво  јс  да  се  под  
располаГањем  сгварима  у  јавпој  СВОјИнИ  између  осталог  сматра  и  пренос  права  јавнс  
свqјине  на  другог  носиоца  јавне  својине  (са  накпадом  нли  без  накнаде). укјbучују hи  и  
размену . 

Увидом  у  Лист  нспокретности  број  20999 КО  Нови  Сад  ј, утврђсно  јс  да  је  
Република  Србијауписапа  као  носнлац  правајавне  својпне  у  целости  и  .го  ва  следеhим  
Непокре-гностЈіма : 

-Згради  здравства  број  ј , новрп.інне  у  габариту  438м2. спртност  іірпзсмЈ bе, у  
Новом  Салу, Улнца  Његопісва  број  32, изграђеној  на  катастарској  іiарцели  број  9998 КО  
Нови  Сад  ј, унисапа  у  Лист  Ііепокретности  бр  20999 КО  Нови  Сад  1, 

2. 
-Зг.раликујјтурс  број  I, поврнинеу  га6арwn 779 м2, спратпост  Гi-і-2, 
-Згради  пословних  услуга  број  2. повріпине  у  іабариту  54м2. спрагност  

гіриземЈbе. 
-Згради  nословвих  услуга  број  3. површинс  у  габариту  9м2. сіірапіост  лриземЈ bе. 

све  у  Новом  Саду.Католичка  порта  број  5, изграђснс  ва  кагастарској  парцели  број  10086 
КО  НовиСад  l уписане  у  Лист  непокретј tос-ги  .број  20999 КО  Новн  Сад  l. 

-3гради  друіптвевих  организација  и  удружења  грађаііа  број  І . површннс  у  
габариту  390 м2, спраті-іости  П+1. 

-Помоћііој  згради  бр.ој  2, објекат  изграђен  без  одо.брења  за  градњу, nовршиве  у  
габариту  3 м2, спратности  прі-іземле. 

-Hомоћној  згради  број  3, објскат  изграђсн  без  одобрсња  за  градњу. поврџЈиІіе  у  
габариту  54 .м2, спратности  призсмѕс. 

-Помоћној  зграда  број  4. објекаг  изграђсіі  бсз  одобрсња  за  гралњ  nOBpіnNHC y 
габариту  53 м2, 
све  у  Новом  Садњ  Ули LІа  Змај  Јовина  број  3, изграђеис  на  катастарској  јіарцели  број  
І  0073 КО  Нови  Сад  I. уписанс  у  Јlист  нспокретности  број  20999 КО  Нови  Сад  l. 

4.  
-Згради  пословних  услуга  број  І , нов;ијіине  у  габарнгу  55 м2. спрагносіи  

По+Пр+4+П , у  Новбм  Саду. Трг  Слоббде  број  3, изграІ)ена  иа  кагастарској  парцеліі  
број  10104/] КО  Нови  Сад  І . yіі ucaііa y Јlист  ненокретности  број  20999 КО  Нови  Сад  Ј . 

5.  
-I.іородичној  стамбеііој  згради  број  1. поврі_і_іинс  у  іабариту  Ј  02 м2, спратностп  

прјіземње, 



-Гlословном  простору  за  који  іі uje утврђена  делатиосг  број  i, ПОврпнне  37 м2, у  
wИемлу  зграде  број  1. 

-Гјословном  простору  за  који  није  угврђена  Делагност  број  2, јіовршине  29 м2, у  
приземлу  зіраде  број  1, 

-Помоћној  згради  броЈ  2 објека  и  н  рађеп  бсз  одобрсњз  зд  градњ)( гіодріннне  у  
габариіу  R4 м2 спрагности  приземње  

-Гаражи  број  3, објекаі  и3Ј  рађен  бе  одобрења  за  градњу  поврtuнпе  у  абари  г  
13 м2, спратносзи  приземле  
све  у  Ноізом  Саду, Трг  Репубјјике  број  4. іізграђеве  на  катастарској  парцели  број  9422 
КО  Нови  Сад  1, уписане  у  Лист  неПОкретігости  број  20999 КО  Нови  Сад  I. і  

б. 
-Породпчнојстамбеној  згради  број  4, повр LЈЈине  у  габарнту  124 м2. спратности  

приземл , 
-Гiословјіом  просгору  за  који  није  vтврђена  .. слаиіост  број  1 ііoBpLnuі u. 68 м2 v 

приземлу  t раде  број  4 
Стамбево  - пословној  згади  број  5 површвпе  у  гдбариту  274 м2 спрНноНј  

пр+1, 

-Iјосповном  простору  закој u иије  угврђена  делатност  број  l. поізріЈінве  50 м2. у  
приземлу  зграде  број  5. 

-Гјосјговпом  гтроетору  за  којн  ІІ ujc утврђсна  дслатност  број  2, повріпине - 7 м2. у  
.nриземлу  зграде  број  5. 

-Помоћној   згради  број  б  ббјекnт  изграђен  без . одобрења  за  градњ  поврtниве  у  
kІбdриту  42 м2, спратибсти  призсмле  

-Помоћној  зграци  број  7, објекдт  изграђен  беі  одобрсња  ја  градњv ііоврііівне  у  
га6ариі  3 м2 свраіноги  приземле, 
све  у  Новом  Саду. Улијіа  д,упавска  број  3. взграђсне  на  іатастарској  .іІарцели  број  9422 
ІСО  Нови  .Сад  l, ynucaі tey Лист  нсгіокретііостіі  број  20999 КО  Нои  Сод  ј . 

Укује tо  да  супрдметне  uепокрспіости  у  функцији  остваривања  надлсжности  
Града  Новог  Сада,. као , и  .да  су  у  појединнм  .Иепокретностима  скіе tдтеіпі  оргави  и  
организације  Града  Новог  Сада  д  ради  обавњања  полов  из  надлежности  Града  Новој  
Сада. 

Ндпомињемо  да  је  Грал  Нови  Сдд, имдјући  у  виду  да  сс  рцп  о  куИурівім  
добрнма  са  посебпом  нажњом  оржавао  прсдмеіне  пепокрстности  уігао  y іі ux 
реконсіруисао  их  штоје  довејо  и  до  увсћдііе  вредііости  прслметни \ нсііокрсrвосј  и  

Преносом  јавне  својине  на  Град  Нови  Сад  ci вориле  би  се  %Іогућности  да  І  рад  
Нови  Сад  настааи  са  обавлаи,ем  послова  из  своје  вадлежносју  у  ваведсннм  
непокретностима . као  и  да  настави  са  одржавањем  улагањем  и  регоііетрукіјј uом  
прелметних  непокретиости . 

Имајући  у  виду  наведено . гіредјіаже  се  Скупш а  Ноцог  Сада  да  довесс  
Одлуку  у  предложен .ом  тсксту. у  ЦИјb ЊеИС  Олагов.

Z• 
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