
На  основу  члана  27. став  11. и  члана  28. став  2. Закона  ојавној  својини  (,,Службени  
гласник  РС , бр.  72/11, 8Ѕ113, 105/14, 104/16 - др. закон , 108/16, 113/17, 95/18 и  153/20) и  
члана  39. тачка  18. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скуппітина  Града  Новог  Сада  на  ХХјј I седници  од  23. децембра  2021. године, 
доноси  

одлукУ  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ДАВАЊУ  У  ЗАКУП  пословног  постол  У  

ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  давању  у  закуп  пословног  простора  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  61/19, 8/20, 59/20 и  24/21) у  члану  24. став  1. 
мења  се  и  гласи : 

,,Актом  Градоначелника  предлаже  се  Комисији  да  се  хуманитарним  
организацијама  које  имају  за  цил  помоћ  оболелој  деци  и  лицима  са  инвалидитетом , 
удружењима  грађана  из  области  здравства , културе , науке, просвете , спорта , социјалне  и  
дечије  заштите , заштите  животне  средине , као  и  амбасадама  и  конзуларно -дипломатским  
представништвима  која  у  оквиру  својих  организација  обавњају  делатности  и  послове  ван  
свог  седишта, парламентарним  политичким  странкама  на  републичком  и  покрајинском  
нивоу  и  нивоу  Града, који  пословни  простор  не  користе  за  стицање  прихода, 
добровоњним  организацијама  које  учествују  у  спасилачким  акцијама , верским  заје-
дницама, лицима  које  обавњају  делатност  старих  заната , уметничких  заіјата  и  послова  
домаће  радиности  одређених  Правилником  о  одређиању  послова  који  се  сматрају  старим  
и  уметничким  занатима, односно  пословима  домаће  радиности , начину  сертификовања  
истих  и  вођењу  посебне  евиденције  издатих  сертификата  (,,Службени  гласник  РС , 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. 

Члан  34. став  2. мења  се  и  гласи: 
,,У  случају  промене  пословних  података  закупца  (назив, седиште  и  др.), промене  

средстава  обезбеђења  плаћања, корекције  површине  пословног  простора, доношења  
одлука  о  умањењу  закупнине  по  основну  инвестиционог  улагања  у  складу  са  чл. 37. став  
14. Одлуке  и  својинских  промена  на  пословном  простору , начелник  Градске  улраве  и  
закупац  закњучују  анекс  уговора  о  закупу  пословног  простора . 
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Члан  З . 

Члан  5 1 став  2. мења  се  и  гласи: 
,,Одлуку  о  ослобађању  закупца  од  обавезе  плаћања  закупнине  из  става  1. овог  

члана  доноси  Градско  веће, на  предлог  Комисије , путем  Градске  управе, по  захтеву  
закупца  који  се  подноси  Градској  управи  у  пероду  извођења  радова  и  у  случајевима  из  
става  1, овог  члај- а. 

Члан 4. 

Члан  59. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  59. 

Градска  управа  ће  у  року  од  једне  године  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке  
закњучити  уговоре  о  закупу  са  корисницима  атењеа  и  лагума  на  Петроварадинској  
тврђави  на  временски  период  од  5 година  и  под  условима  прописаним  овом  одлуком. 

Члан  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА - - - - 

ГРАДНОВИСАД - 

СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председн-ица  
Број : 020-235/2021-1

- 

23 децембар 2о2l године  
НОВИ  САД • MЅc. Jeneua Маринковиh Радомировић  
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