
 

на  Маринковић  Радомировић  т.  
Предс  

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. 8. став  L u 9. Оддуке  о  начину  куповине  
станова  у  јавној  својши  Града  Новог  Сада  као  вид  стамбене  подргпке  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  61/17), а  на  основу  Листе  реда  првенства  за  доделу  стамбене  подршке  куповином  
стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  за  једночлано  домаћинство  број  ХХУ-36-1/20-27-39 коју  
је  Стамбена  комисија  за  доделу  стамбене  подршке  куповином  станова  у  јавној  својини  Града  Новог  
Сада  утврдила  на  XL седници  од  05.01.2021. године , Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Х  седници  
од  8. фебруара  2021. годинс, доноси  

одлуку  
О  ДОДЕЛИ  СТАМБЕНЕ  ПОДРШКЕ  КУПОВИНОМ  СТАНА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  

ГРАДА  НОВОГ  САДА  ЗА  ЈЕДНОЧЛАНО  ДОМАЋИНСТВО  

І. ДОДЕЈБУЈЕ  СЕ  стамбена  подршка  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  
заједночлаво  домаhинство  Андрић  Бранки  из  Новог  Сада  (ЈМБГ: ) и  то  стан  број  32. на  четвртом  
спрату, површине  24,52 м2 , у  стамбено-пословном  објекку  у  Новом  Саду  у  Улици  Кисачка  број  55, 
изграђеном  на  парцели  број  4488 КО  Нови  Сад  І. 

јј. На  основу  правоснажне  Одлуке  закзучиће  се  уговор  о  додели  стамбене  подршке  
куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада. 

111. Уговор  из  тачке  11. ове  одлуке  закњучиће  Градоначелник  Града  Новог  Сада  или  лице  
које  он  овласти. 

јУ. Уговор  из  тачке  11. ове  одлуке  представ.ва  основ  за  стицање  права  својине  на  
непокретности  из  тачке  і. ове  одлуке. 

У. Надзор  над  реализацијом  закњученог  уговора  контролу  испуњености  услова  за  доделу  
овог  вида  стамбене  подршке  за  све  време  њеног  трајања  вршиће  Стамбена  агенција  Града  Новог  
Сада. 

уј. Непокретност  описана  у  тачки  ј. ове  одлуке  не  може  се  отуђити  пре  истека  рока  од  пет  
година  од  дана  коначне  исплате  купопродајне  цене. 

уII. Против  ове  одлуке  корисник  стамбене  подртнке  из  тачке  і. Одлуке  може  изјавити  
жалбу  Градском  већу  Града  Новог  Сада  у  року  од  1 5 дана  од  дана  објавњивања  Одлуке. 

УІІІ. Ова  одлука  објавњује  се  у  дневном  лиску  ,,Дневник  и  на  сајку  Града  Новог  Сада  
www.novіѕad.rѕ . 
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