
На  основу  чл. 27. став  ј  1 и  28. став  2. Закона  о  јавној  својини  (,,Службени  гласник  
РС , бр.  72/11, 88/13, 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  1/19) 
Скупјлтина  Града  Новог  Сада, на  ХХујІ  седници  од  27. јуна  2022. године, доноси  

одЛУКУ  
о  допуНи  ОДЛУКЕ  О  ПРИБАВЈБАЊУ , РАСПОЛАГАЊУ  И  УНРАВЈБАЊУ  

НЕПОКРЕТНОСТИМА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  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) после  поглавња : ,,V. ЗАШТИТА  ПРАВА  И  ИНТЕРЕСА  ГРАДА  додаје  
се  ново  поглавње  уј. и  члан  306 који  гласе : 

,,уј. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  СТАНОВА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  ГРАДА  ЗА  ПРЕСЕЈБЕЊЕ  

Члан  306 

Станови  у  јавној  својини  Града  за  пресењење  лица  која  су  закупци  на  неодређено  
време  стана  у  својини  грађана , задужбина  и  фондација , која  су  то  право  стекла  у  складу  са  
законом , односно  по  сили  закона  и  стан  користе  по  правном  основу  који  може  бити: 
уговор  о  закупу  стана  и /или  одлука  надлежног  органа , односно  правоснажно  судско  
решење  које  замењује  уговор  о  закупу  стана, а  која  су  право  на  пресењење  остварила  
донетим  реіпењем  о  утврђивању  права  на  пресењење, обезбеђују  се  у  складу  са  годиіпњим  
планом  и  програмом  за  обезбеђење  станова  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  за  
пресењење  лица  која  су  то  право  остварила  донетим  решењима  о  утврђивању  права  на  
пресењење . 

Годишњи  план  и  програм  из  става  1. овог  члана  доноси  Градско  веће  у  складу  са  
законом , на  предлог  Градске  

Члан  2, 

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