
Пред  

На  основу  члана  108. став  1. Закона  о  становању  и  одржавању  зграда  (,,Службени  
гласник  Републике бр. 104/16 и  9/20-др.закон) и  чл. 10. став  3. и  12. Одлуке  о  
Додели  стана  или  породичне  куће  као  вид  стамбене  подршке  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 43/19 и  49/19), а  на  основу  Листе  реда  првенства  за  доделу  стана  за  категорију  - 
лице  без  стана  које  има  својство  борца  прве  категорије , као  и  корисник  права  из  области  
борачке-инвалидске  заіптите  и  заштите  цивилних  инвалида  рата  - ратни  војни  инвалиди  
број  ХХV-36-1/20-26-10 од  29.09.2020. године ) којује  утврдила  Комисија  за  доделу  стана)  
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  јУ  ссдници  од  15. октобра  2020. године , доноси  

одлуку  о  ДОДЕЛИ  СТАНА  

ј . Лицу  без  стана  које  има  својство  борца  прве  категорије , као  и  корисник  права  из  
области  борачко-инвалидске  заштите  и  заштите  цивилних  инвалида  рата  - ратном  војном  
инвалиду, ДОДЕЈЂУЈЕ  СЕ  стан  у  стамбеном  објекту  у  Новом  Саду, у  улици  Кисачка  број  
55, изграђеном  на  парцели  број  4488 КО  Нови  Сад  Ј, и  то: 

- Шелић  Предрагу  из  Новог  Сада  (ЈМБГ: ), стан  број  14, површине  43,62 м2, на  другом  
сгІрату, 

- Илијин  Синиши  из  Новог  Сада  (ЈМБГ: ), стан  број  28, површине  43,65 м2, на  
четвртом  спрату, 

- Класан  Жењку  из  Новог  Сада  (ЈМБГ: ), стан  број  30, поврјлине  26,62 м2, на  четвртом  
спрату. 

іЈ. На  основу  правоснажне  Одлуке  закњучиће  се  Уговори  о  додели  стана. 
111. Уговоре  из  тачке  јј. ове  одлуке  закњучиће  начелник  Градске  управе  за  имовину  

и  имовинско-правне  послове. 
ју. Уговори  из  тачке  11. ове  одлуке  представлају  основ  за  стицање  права  својине  на  

непокретностима . 
У. Непокретности  описанс  у  тачки  І. ове  одлуке  не  могу  се  отуђити  пре  истека  рока  

од  десет  тодина  од  даnа  стицања  права  својине  над  истима. 
vі . Против  ове  одлуке  може  се  изјавитн  жалба  Градском  већу  Града  Новог  Сада  у  

року  од  15 дана  од  дана  објавњивања  Одлуке. 
ујј . Ова  одлука  објавњује  се  у  дневном  листу  ,,дневник  и  на  сајту  Града  Новог  

Сада  www.noyіѕad,rѕ. 
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