
На  оспову  члана  9, Одлукс  о  ирпбавлању , pacrі onararhy u управлању  неіокретностима  
ујавној  својнни  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лпст  Града  Новог  Сада , бр .  З1/ ј 9, 61/19, 9/21 и  
9/2 1 

- др. одлука). по  захтеву  Месне  заједннце  ,Вера  јјавловић . о  давању  непокретности  у  
јавној  свој nнн  на  коришћење . Скупштнна  Града  Новог  Сада  на  хју  седницп  од  27. arі puna 202 1. 
године . доносп  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  ГРАДА  

новОг  САДА, МЕСНОЈ  ЗАЈЕДНИЦИ  ,,ВЕРА  ПАВЛОВИЋ  

ј . 

ДАЈЕ  СБ  НА  КОРИШЋБЊЕ  непокретност  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада, Месној  
заједници  ,,Вера  Павловић , и  то: 

Пословни  простор  за  који  nnje утврђена  делатност , број  посебног  дела  2, површине  
108 п , који  се  налази  у  стамбено -пословној  згради  број  1, у  Новом  Саду, Улица  
Гогојuева  број  1, саграђена  на  катастарској  парцели  број  і 276 КО  Новн  Сад  ЈІ, 
уписана  у  Лnст  непокретности  број  8903 КО  Нови  Сад  11. 

јј . 

На  основу  овог  решења  закјuучује  се  уговор  између  Града  Новог  Сада, кога  заступа  
Градоначелник  Града  Новог  Сада, или  лице  које  он  овласти  и  Месне  заједнице  ,,Вера  
коју  заступа  овлашћено  лице, којим  ће  се  регулисати  међусобна  права  и  обавезе . 

Уговор  из  тачке  11. овог  решења  је  основ  за  упис  права  коришћења  Месне  заједнице  
,,Вера  Павловић , на  непокретности  описаној  у  тачки  І . овог  решења  у  јавне  књиге  о  
непокретностима  и  правнма  на  њима  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  упис  права  на  
непокретностима . 

Іv. 

Корисник  непокретности  из  тачке  ј. овог  репіења  дужан  је  да  непокретност  која  му  се  
овим  решењем  даје  на  коришћење  користи  за  потребе  обавлања  делатност n за  коју  је  Месна  
заједница  ,,Вера  Павловић  и  осгіована . 

v. 

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