
На  основу  члана  108. став  1. Закона  о  становању  и  одржавању  зграда  (,,Службени  
гласник  Рспублике бр. 104/16 и  9/20 - др. закон) и  чл. 10. и  11. Одлуке  о  
куповини  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  као  вид  стамбсне  подршке  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  55/20), а  на  основу  Листе  рсда  првенства  за  доделу  стамбене  
подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  за  петочлано  домаћинство  
број  ХХV-З6-1/21-75-47, коју  је  Стамбена  комисија  за  доделу  стамбене  подршке  
куповином  станова  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  утврдила  на  XLVІІІ  седниди  од  
04.02.2022. године, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХуј  седници  од  29. априла  2022. 
године, доноси  

одлуку  
о  дОдЕЛИ  СТАМБЕНЕ  ПОдРШКЕ  КУПОВИНОМ  СТАНА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  

ГРАДА  НОВОГ  САДА  ЗА  ПЕТОЧЛАНО  ДОМАЋИНСТВО  

І . ДОДЕЈЂУЈЕ  СЕ  стамбена  подршка  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  
Новог  Сада  за  петочлано  домаћинство  у  стамбеном  објекту  у  Новом  Саду  у  улици  
Момчила  Тапавице  66, ламела  б, изграђеном  на  парцели  број  73 1/7 КО  Нови  Сад  ІV, u то: 

Рац  Зорану  из  Сремске  Каменице  (ЈМБГ: ) стан  број  З . на  првом  слрату , 
површине  59,51 ш2, 
Ђерман  Милошу  из  Футога  (ЈМБГ: ) стан  број  8. на  другом  спрату , 
поврпіине  59,33 м2, 
Јотановић  Немањи  и3 Новог  Сада  (ЈМБГ: ) стан  број  13. на  трећем  спрату, 
површине  59,21 м2, 
Карановић  Предрагу  из  Бегеча  (ЈМБГ: ) стан  број  23. на  петом  спрату  - 
повучена  етажа, површине  59 м2, 

11. На  основу  правоснажне  Одлуке  закњучиће  се  уговори  о  додели  стамбене  
подршке  куповином  стана  ујавној  својини  Града  Новог  Сада. 

111. Уговоре  из  тачке  11. ове  одлуке  закњучиће  начелник  Градске  управе  за  имовину  
и  имовинско -правне  послове, овлашћено  лице  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада  и  
лицс  које  купује  стан  у  јавној  својини  Града. 

ју! Уговори  из  тачке  11. ове  одлуке  представлају  ослов  за  стицање  права  својине  
на  непокретностима  из  тачке  І . ове  одлуке . 

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

VІ. Непокретности  описане  у  тачки  І. ове  одлуке  не  могу  се  отуђити  пре  истека  
рока  од  пет  година  од  дана  коначне  исплате  купопродајне  цене . 
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ујІ . Против  ове  одлуке  корисници  стамбене  подршке  из  тачке  І . Одлуке  могу  
изјавити  жалбу  Градском  већу  Града  Новог  Сада  у  року  од  15 дана  од  дана  објавњивања  
Одлуке. 

VіІІ! Ова  одлука  објавлује  се  у  дневном  листу  ,,дневник , на  сајту  Града  Новог  
Сада  www.novіѕad.rѕ  u на  сајту  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  
www.јмоvј  па. novіѕad !rѕ! 
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