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На  основу  члана  108. став  1. 3акона  о  становању  и  одржавању  зграда  (,,Службени  гласник  Рспубликс бр. 104/16 и  9/20 - др. закон) и  чл. 8. став  1. и  9. Одлуке  о  начину  куловине  станова  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  као  вид  стамбсне  подршке  (,,Службени  лист  Града  Новог број  
61/17), а  на  основу  Листе  рсда  првенства  за  доделу  стамбенс  тјодршке  куловином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  за  петочлано  домаћинство  број  ХХV-Зб.1/20-27-39 коју  јс  Стамбена  комисија  за  додслу  стамбсне  подршке  куповином  станова  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  угврдила  на  XL ссдници  од  
05.0 1.2021. године, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Х  ссдници  од  8. фебруара  2021. године, доноси  

ОДЛУКУ  
О  ДОДЕЈШ  СТАМБЕКЕ  ПОдРВјКЕ  КУПоВІШОМ  СТАНА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈ 1Ш  ГРАДА  

НоВог  САДЛ  зА  ПЕТОЧЛАHО  ДОМАЋЈШСТВО  

І. ДОДЕЈЂУЈЕ  СЕ  стамбсна  подршка  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  за  петочлано  домаhинство  у  стамбено.пословном  објскту  у  Новом  Саду  у  Улици  Кисачка  број  55, изграђсном  на  гіарцели  број  4488 ко  Нови  Сад  І, и  то: 

- Штрбац  Гордани  из  Новог  Сада  (ЈМБГ: ) стан  број  24. на  трећем  спрату, површине  56,47 м2, 
- Николичин  данилу  из  Новог  Сада  (ЈМБГ: ) стан  број  10. на  првом  сnрату, повријинс  56,99 м2 , 
- Ђекић  Еору  из  Новот  Сада  (ЈМБГ: ) стан  број  17. на  другом  cnpaіy, површине  56,32 м2 , 
- дражић  Ранку  из  Ветсрника  (ЈМБГ: ) стан  број  27. на  чствртом  спрату, површинс  55,96 м2 , 
- Ристиh Слађани  из  Кисача  (ЈМБГ: ) стан  број  6. на  првом  сnрату, гтовршине  56,75 м2 , 
- Пстијевић  Снежани  из  Новог  Сада  (ЈМВГ: ) стан  број  13. на  другом  cnpaіy, ловршине  56,37 м2 . 

ј1. На  основу  nравоснажне  Одлукс  закњучиће  сс  уговори  о  додели  стамбсне  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада. 

овласти
. 111. Уговоре  из  тачке  11, овс  одлукс  закњучиће  Градоначслник  Града  Новот  Сада  или  лице  које  он  

јУ. Уговори  из  тачке  ТТ. овс  одлуке  прсдставл,ају  основ  за  стицање  права  својине  на  непокрстностима  из  тачке  Т. овс  одлуке . 

У. Надзор  над  реализацијом  закњучсних  уговора  и  контролу  исnуњености  услова  за  доделу  овог  вида  стамбснс  подршке  за  свс  време  њсног  трајања  вршиће  Стамбсна  агснција  Града  Новог  Сада. 

уј. Непокретности  описане  у  тачки  Т. ове  одлуке  не  моіу  се  отуђити  пре  истека  рока  од  пст  година  од  дана  коначнс  исплате  купопродајнс  ценс, 

Ујј. Против  овс  одлуке  корисници  стамбене  подршкс  из  тачке  і. Одлуке  могу  изјавити  жалбу  Градском  већу  Града  Новог  Сада  у  року  од  15 дана  од  дана  објавњивања  Одлуке. 

vііl. Ова  одлука  објавњујс  сс  у  дневном  листу  ,,дневник  и  на  сајту  Града  Новог  Сада  www.novіѕad іѕ   
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