
На  основу  члана  27. став  13. 3акона  о  јавној  својини  (,,Службени  гласник  РС , бр. 

?2 І11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закона, 108/16, 113/17, 95/18 и  153/20) и  члана  39. тачка  

20. Статута  Града  Новог  Сада  (,,службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 

Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХУIІ  седници  од  27. јуна  2022. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РУШЕЊУ  ОБЈЕКАТА  коЈи  СЕ  НАЛАЗЕ  у  новом  САДУ, 

БУЛЕВАР  ДЕСПОТА  СТЕФАНА  

І. 

ОТУЋУЈУ  СЕ  непокретности  чијије  држалац  Град  Нови  Сад, које  су  изграђене  без  
одобрења  за  градњу  у  Новом  Саду, Булевар  деспота  Стефана , на  катастарским  парцелама  

бр. 7335/7, 7335/13 и  7335/9, све  у  КО  Нови  Сад  11, уписане  у  Лист  непокретности  број  1 

КО  Нови  Сад  іl, a које  катастарске  парцеле  су  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада, путем  
рушења  и  то: 

пословна  зграда  за  коју  није  утврђена  делатност , број  објекта  7, спратности  
приземле , која  је  укупне  површине  41 м2, од  чега  се  33 м2  налази  на  
катастарској  парцели  број  7335/7 КО  Нови  Сад  11, а  преостали  део  од  8 м2  се  
налази  на  катастарској  парцели  број  7335/13 КО  Нови  Сад  јј , и  
пословна  зграда  за  коју  није  утврђена  делатност , број  објекта  2, спратности  
приземле , која  је  укупне  површине  108 м2, од  -гега  се  94 м2  налази  на  
катастарској  парцели  број  7335/13 КО  Нови  Сад  11, преостали  део  од  8 м2  се  
налази  на  катастарској  парцели  број  7335/7 КО  Нови  Сад  ІІ , u преостали  део  од  
4 м2  се  налази  на  катастарској  парцели  7335/9 КО  Нови  Сад  11. 

11. 

НАЛАЖЕ  СЕ  Градској  управи  за  имовину  и  имовинскоправне  послове  да  
предузме  мере  и  активности  у  цилу  рушења  објеката  из  тачке  І . овог  Решења  у  складу  са  
прописима  којима  се  уређује  планирање  и  изградња  и  другим  позитивноправним  
прописима . 

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 
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СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
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