
На  основу  члана  9. Одлуке  о  прибавзвању , располагању  и  управјвању  непокретностима  
у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  3 1/19, 61/19, 9/2 1 и  
9/21 - др. одлука), но  захтеву  Савета  Месне  заједнице о  давању  непокретности  у  
јавној  својини  на  коришћење, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ххуј  седници  од  29. априла  2022. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  ГРАДА  

НОВОГ  САДА, МЕСНОЈ  ЗАЈЕДНИЦИ  ,,ПОДБАРА  

ј. 

ДАЈУ  СЕ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  непокретности  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  Месној  
заједници и  то; 

- нословни  простор  занатства  и  личних  услуга  број  1, (пословни  простор једна  
просторија), корисне  површине  од  40 м2, 

- пословни  простор  занатства  и  личних  услуга  број  2, (пословни  простор  - једна  
просторија), корисне  површине  од  42 м2, и  

- пословни  простор  занатства  и  личних  услуга  број  3, (пословни  простор  - једна  
просторија), корисне  поврјлине  од  25 м2, 

сви  у  приземјву  стамбено -пословне  зграде  број  1, у  Новом  Саду, у  улици  Косовска  број  
41, саграђене  на  парцели  број  9239/2 КО  Нови  Сад  і, уписана  у  Лист  непокретности  18998 КО  
Нови  Сад  ј . 

11. 

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

ЈІј , 

Уговор  из  тачке  1ј . овог  решења  је  основ  за  упис  права  коришћења  Месне  заједнице  
,,Подбар , на  непокретностима  оnисаној  у  тачкu І. овог  решења  у  јавне  књиге  о  непокретностима  
и  правима  ria њима  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  упис  права  на  непокретностима . 

ју. 

Корисник  непокретностн  из  тачке  ј . овог  решења  дужан  је  да  непокретности  које  му  се  
овим  решењем  дају  на  коришћење  користи  за  потребе  обавњања  делатности  за  коју  је  Месна  
заједница и  основана . 

у, 

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

РЕНУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 020-73/2021-1 
29. април  2022. годнне  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јелпа  Маринковић  Радомировтјћ  
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