
На  основу  члана  26. став  1. тачка  1. и  став  2. Закона  о  јавној  својини , 
(,,Службени  гласник  РС , бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/lб-др. закон, 108/јб, 113/17, 95/18 и  
153/20) и  члана  11. Одлуке  о  прибавњању , располагању  и  управњању  непокретностима  у  
јавној  својини  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  31/19, 61/19, 
9/21 и  9/21 - др. одлука), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХІIІ  седници  од  23! децембра  
2021. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  ГРАДА  

нОВОг  САДА  АУТОНОМНОЈ  ПОКРАЈИНИ  ВОЈВОдИНи  ЗА  ПОТРЕБЕ  
ШКОЛЕ  ЗА  ОСНОВНО  И  СРЕДЊЕ  ОБРАЗОВАЊЕ  ,,МИЛАН  ПЕТРОВИЋ  

СА  ДОМОМ  УЧЕНИКА  НОВИ  САд, БЕЗ  НАКНАдЕ  

L 

ДАЈУ  СЕ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  непокретности  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  
Аутономној  Покрајини  Војводини  за  потребе  Школе  за  основно  и  средње  образовање  
,,Милан  Петровић  са  домом  ученика  Нови  Сад, без  накнаде, и  то: 

- пословни  простор  занатства  и  личних  услуга  - једна  просторија , број  2, поврпшне  
31 м2, у  приземњу  стамбено  - пословне  зграде  број  1, која  се  налази  у  Новом  Саду)  у  
улици  Футошка  број  60, саграђена  на  катастарској  парцели  број  7444 КО  Нови  Сад  І, 
уписана  у  Лист  непокретности  број  9396 КО  Нови  Сад  ј, 

- пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност  - Три  просторије , број  1, 
површине  86 м2, у  приземњу  стамбене  зграде  за  колективно  становање  број  1, која  се  
налази  у  Новом  Саду, Булевар  војводе  Степе  број  133, саграђена  на  катастарској  парцели  
број  10705/9 КО  Нови  Сад  ј, уписана  у  Лист  непокретности  број  161 kO Нови  Сад  I, 

- пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност  број  5, површине  59 м2, у  
приземњу  стамбено  пословне  зграде  број  1, која  се  налази  у  Новом  Саду)  у  улици  
Балзакова  број  15, улаз  број  19, саграђена  на  катастарској  парцели  број  3926/17 КО  Нови  
Сад  11, уписана  у  Лист  непокретности  број  8427 КО  Нови  Сад  11, 

- пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност  - три  просторије , број  1, 
површине  103 м2, у  приземњу  стамбене  зграде  за  колективно  становање  - део  број  1, која  
се  налази  у  Новом  Саду, у  улици  душана  даниловића  број  34, саграђена  на  катастарској  
парцели  број  10725/3 КО  Нови  Сад  І, уписана  у  Лист  непокретности  број  188 КО  Нови  
Сад  I, 

- пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност  - пет  просторија )  број  2, 
површине  90 м2, у  приземњу  стамбене  зграде  за  колективно  становање  - део  број  1, која  
се  налази  у  Новом  Саду, у  улици  душана  даниловића  број  34, улаз  број  40, саграђена  на  
катастарској  парцели  број  1025/3 КО  Нови  Сад  I, уписана  у  Лист  непокретности  број  1 88 
КО  Нови  Сад  I)  и  

- пословни  простор  за  који  није  утврђена  делатност  - четири  просторије , број  1, 
површине  89 м2, у  приземњу  стамбене  зграде  за  колективно  становање  - део  број  1, која  
се  налази  у  Новом  Саду, у  улици  душана  даниловића  број  34, улаз  број  12, саграђена  на  
катастарској  парцели  број  10725/3 КО  Нови  Сад  І, уписана  у  Лист  неnокретности  број  188 
КО  Нови  Сад  I. 



Јј. 

На  основу  овог  решења  закгвучиће  се  уговор  између  Града  Новог  Сада, кога  
заступа  Градоначелник  Града  Новог  Сада, или  лице  које  он  овласти , са  једне  стране  и  
Аутономне  Покрајине  Војводине  и  Школе  за  основно  и  средње  образовање  ,,Милан  
Петровић  са  домом  ученика  Нови  Сад, које  заступају  лица  овлашћена  за  заступање , са  
друге  стране, а  којим  ће  се  регулисати  међусобна  права  и  обавезе. 

Школа  за  основно  и  средње  образовање  ,,Милан  Петровић  са  домом  ученика  Нови  
Сад, непокретности  из  тачке  ј. овог  решења , дужна  је  да  користи  за  обав.њање  своје  
делатности . 

ју. 

Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада 1  
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