
На  основу  члана  27. став  1 і . u члана  28. став  2. 3акона  о  јавној  својини  (,,Службени  
гласник  рс , бр. 72/ і  1, 88/13, 105/14, 104/16 - др! закон, 108/16, 113/17, 95/1 8 и  153/20) и  члана  
39. тачка  18. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  сединци  од  26. маја  2021. године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗМЕНИ  И  Допуни  ОДЛУКЕ  О  ДАВАЊУ  У  ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА  

У  ЈАВНОЈ  СВОЈТјНИ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  

Члан  і . 

У  Одлуци  о  давању  у  закуп  пословног  простора  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  
(,,Сјіужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  61/19, 8/20 и  59/20) у  члану  24. став  1. мења  се  и  
гласи: 

,,Актом  Градоначелника  предлаже  се  Комисији  да  се  хуманитарним  организацијама  
које  имају  за  циј  помоћ  оболелој  деци  и  лицима  са  инвалидитетом , удружсњима  грађана  из  
области  здравства, културе, науке, просвете , спорта, социјалне  и  дечије  заштите , заштите  
животне  средине, амбасадама  страних  држава  у  Републици  Србији  и  другим  организацијама  
при  дипломатско -конзуларним  представништвима  у  Републици  Србији  које  обавњају  
делатност  и  послове  ван  свог  седишта, парламентарним  политичким  странкама  на  
републичком  и  покрајинском  нивоу  и  нивоу  Града, који  пословни  простор  не  користе  за  
стицање  прихода, добровојЂним  организацијама  које  учествују  у  спасилачким  акцијама , 
лицима  које  обавЈЂају  делатност  старих  заната, уметничких  заната  и  послова  домаће  
радиности  одређених  Правилником  о  одређивању  послова  који  се  сматрају  старим  и  
уметничким  занатима , односно  пословима  домаће  радиности , начину  сертификоања  истих  и  
вођењу  посебне  евиденције  издатих  сертификата  (,,Службени  гласник број  56/12) као  и  
удружењима  који  остварују  сарадњу  са  министарством  надлежним  за  послове  одбране  у  
областима  од  значаја  за  одбрану  или  који  негују  традиције  ослободилачких  ратова  Србије, 
пословни  простор  да  у  закуп  непосредном  погодбом . 

Члан  2. 

После  члана  47. додаје  се  члан  47а  који  гласи; 

,,Члан  47а  

Изузетно , у  случајевима  nоремећаја  пословања  у  привреди  услед  епидемије  изазване  
ковид  вирусом, Градско  веће  може, на  образложен  предлог  Градске  управе, уз  прибавњено  
мишњење  Градске  управе  за  привреду, да  за  одређени  временски  период  умањи  уговорену  
закупнину  у  одређеном  проценту , за  одређене  делатности . 
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Члан  З . 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осМог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ГјОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : О2О-28/2О21-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САд  

јјредседница  

 

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  
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