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ПРЕДСЕДНИДИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  84. сТ. 3. и  4. Пословника  Скупплине  Града  Новог  Сада, 
упућује  Вам  се  Предлог  одлуке  о  додели  стамбене  подршке  кугіовином  стана  у  
јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 -једночлано  
домаћинство , са  Образложењем  и  3акзтучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
број : 020-71/2022-11 од  23. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  дневни  ред  XXVIІ  
седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада, заказане  за  27. јун  2022. године, допуни  
разматрањем  Предлога  одлуке  о  додели  стамбене  подршке  куповином  стана  у  
јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 - једночлано  
домаћинство  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту, како  би  се  
стекли  услови  за  благовремено  реализовање  Одлуке . 



На  основу  члана  67. тачка  1. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Градско  веће  Града  І-јовог  Сада  поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  
додели  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  
Саду, Браће  Могин  број  10 - једночлано  домаћинство , на  149. седници  од  23. јуна  2022. 
године, доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

Ј. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  додели  стамбене  подрпіке  куповином  стана  ујавној  
својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 -једночлано  домаћинство . 

11. На  основу  члана  84. ст. 3. и  4. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставјЂа  
се  nредседници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  додели  стамбене  подршке  
куповином  стана  ујавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 - 
једночлано  домаћинство , са  предлогом  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  ову  одлуку  
у  предложеном  тексту. 

ІІI. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њеник  
радних  тела  одређује  се: 

- Мира  Радсновић , члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 

а  за  повереника ; 

Мирјана  Марковић , в. д. начелника  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско  - правне  
послове. 

РЕПУБЈІИКА  СРБИЈА . ГРАДОнАЧЕЛНИК  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА Милош  Вучевић  
ГРАДНОВИСАд : : • 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОг  САДА  
• і т  

Број: 020-71/2022-11 Р  
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НОВИ  САД  



ПРЕДЛОГ  
На  основу  члана  108. став  1. 3акона  о  становању  и  одржавању  зграда  (,,Службени  гласник  

Рспублике бр. 104/16 и  9/20-др.закон) и  члана  10. Одлуке  о  куповини  стана  ујавној  својини  
Града  Новог  Сада  као  вид  стамбене  подршке  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  55/20), а  на  
основу  Листе  реда  првенства  за  доделу  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  
Новог  Сада  у  Новом  Саду, БраћеМогин  број  10 - једночлаuо  домаћинство  број  ХХV-зб- 1/2 1- 199-25, 
коју  је  Стамбена  комнсија  за  доделу  стамбене  подрілке  куловнном  станова  у  јавној  својини  Града  
Новог  Сада  утврдила  на  ХХУј. седници  од  1 1.05.2022. године, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
седници  од 2022. године, доноси  

одлУкУ  
О  ДОДЕЛИ  СТАМБЕНЕ  ПОДРШКЕ  

кновином  СТАНА  У  ЈАВНОЈ  CBOJHHH ГРАДА  НоВог  САдА  
У  НОВОМ  САДУ, БРАЋЕ  МОГиН  БРОЈ  10 - ЈЕДНОЧЛАНО  ДОМАIНШСТВО  

I. ДОДБЈБУЈЕ  СЕ  стамбена  подрціка  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  
Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 - једночлано  домаћинство, и  то  стана  број  33, површине  26м2, на  
четвртом  спрату, парцела  број  5423/2, КО  Нови  Сад  ј, и  то: 

- Грбовић  Наташи  из  Новог  Сада  (ЈМБГ:). 

11. На  основу  правоснажне  Одлуке  закњучиће  се  утовор  о  додели  стамбсне  лодршке  куповином  
стана  ујавној  својини  Града  Новог  Сада. 

ІјІ. Уговор  из  тачке  11. ове  одлуке  закњучиће  се  у  складу  са  одлуком  која  уређује  куповину  
станова  ујавној  својини  Града  Новог  Сада  као  вид  стамбене  подршке. 

ІУ. Уговор  из  тачке  11. ове  одлуке  представла  основ  за  стнцање  права  свој uне  на  непокретности  
из  тачке  Ј. ове  одлуке. 

V. Надзор  над  реализацијом  закњученог  уговора  и  контролу  испуњеностп  услова  за  доделу  овог  
вида  стамбене  подрпјке  за  све  време  њеног  трајања  вршиће  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско -
правне  послове. 

УЈ. Непокретност  описаuа  у  тачки  І. ове  одлуке  не  може  се  отуђити  пре  истека  рока  од  пет  
година  од  даuа  коначне  исплате  куnопродајне  цене. 

УІЈ. Против  ове  одлуке  кориснuк  стамбене  подршке  из  тачке  ј. Одлуке  може  изјавити  жалбу  
Градском  већу  Града  Новог  Сада  у  року  од  15 дана  од  дана  објавњuвања  Одлуке. 

УІІІ. Ова  одлука  објавњује  се  у  дневном  листу  ,,Дневник , на  сајту  Града  Новог  Сада  
www.novіѕad.rѕ  u на  сајту  Градске  уnраве  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  
www.іmovіііa.novіѕad.rѕ. 

РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИ}ІА  ВОЈВОдиНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНЛ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 
Дана: 
НОВИ  САД  

Председнuца  Скупштине  
Јелена  Марuнковић  Радомировић  



Образложсње  

Правни  освоВ  за  доношење  Одлуке  о  додели  стамбене  подршке  куповином  стана  у  
јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 - једночлано  
домаКинство  садржан  је  у  члану  108. став  1. 3акона  о  ставовању  и  одржавању  зграда  
(,,Службени  гласник  Републике бр. 1 04/16 и  9/20-др.закон), којим  је  пројіисано  да  
скупштинајединице  локалне  самоуправе, на  основу  листе  реда  првенства, доноси  одлуку  о  
додели  стамбене  подршке  која  нарочито  садржи: списак  лица  која  остварују  право  на  
стамбену  подршку  са  свим  личним  подацима  битним  за  заклучење  уговора  о  доделн  
стамбене  подрпіке, вид  стамбене  подршке  која  се  додењује, назначење  органа  који  ће  бити  
надлежан  за  заілучење  уговора  о  доделн  стамбене  подршке  u праћење  његове  реализације , 
као  и  контролу  нспуњености  услова  за  доделу  тог  вида  стамбене  подршке  за  све  време  док  
она  траје, н  у  члану  10. Одлуке  о  куловнни  стана  ујавној  својuнu Града  Новог  Сада  као  внд  
стамбене  подршке  (,,Службени  дист  Града  Новог  Сада , број  55/20), којим  је  прописано  да  
на  основу  листе  реда  првенства  Скугплтина , на  предлог  Градског  већа, доноси  одлуку  о  
додели  стамбене  подрліке  куповином  стана  ујавној  својини  Града, да  се  одлука  објавњује  у  
дневном  лнсту  и  на  сајту  Града, као  и  да  се  протпв  одлуке  може  изјавнти  жалба  Градском  
већу  у  року  од  15 дана  од  дана  њсног  објавливања . 

Одлуком  о  куповинu стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  као  вид  стамбене  
подршке  уређен  је  постуnак  куповине  стана  у  јавној  својинu Града  Новог  Сада  као  вид  
стамбене  подршке  и  друга  питања  од  значаја  за  поступак  куnовине  стана  у  складу  са  
3аконом, nодзаконскuм  актнма  и  одредбама  ове  одлуке. 

Одлуком  о  Програму  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  дист  Града  Новог  Сада , број  59/20), утврђен  је  Програм  стамбене  
подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада, који  је  саставни  део  Одлуке, 
ставовu ујавној  својинн  Града  Новог  Сада  који  се  могу  отуђити, односно  које  корисник  ове  
стамбене  подршке  може  купuтu, између  осталих  стан  број  33, површине  26м2, којн  се  налази  
на  четвртом  спрату  стамбене  зграде  у  Новом  Саду  у  улuци  Браће  Могин  број  10, па  парцелu 
број  5423/2, КО  Нови  Сад  І, за  једночлано  домаhuнство, као  и  лuда  којима  се  стаnовн  
додењују, условu под  којима  се  доделују  и  друга  питања  од  значаја  за  овај  вид  стамбене  
подршке. 

Градоначелннк  Града  Новог  Сада  је  дана  05. 1 1 .202 1. годuне  донео  Решење  о  
образовању  u именовању  Стамбене  комисuје  за  доделу  стамбене  подршке  куnовином  
стаnова  ујавној  својинu Града  Новог  Сада. 

Стамбена  комисuја  за  доделу  стамбене  подршке  куповuном  станова  ујавној  својинu 
Града  Новог  Сада  распuсалаје  Јавнн  позив  за  куnовину  станова  ујавној  својини  Града  Новог  
Сада, којије  дана  22.11.2021. годнне  објавњен  на  сајту  Града  Новог  Сада, на  сајту  Градске  
управе  за  нмовину  и  имовuнско-правне  послове  и  у  дневном  лнсту  ,,дневннк , и  који  је  био  
отворен  до  22.12.2021. године. 

Јавннм  нозuвом  опредењени  су  становu који  се  могу  отуђити, односно  које  
корисник  ове  стамбене  подршке  може  куnитн, нзмеђу  осталих  став  број  33, површнне  26м2, 
који  се  налазн  на  четвртом  спрату  стамбене  зграде  у  Новом  Саду  у  улици  Браће  Могин  број  
10, на  парцели  број  5423/2, КО  Нови  Сад  І, заједночлано  домаhинство. 

3аконом  о  становању  u одржавању  зграда  (,,Службенu гласник  РС , 
 бр. 104/16 и  9/20-

др.закон) и  Правилнuком  о  мернлнма  за  утврђивање  реда  првенства  за  доделу  стамбене  
подршке  (,,Службени  гдасник  РС , 

 број  75/17), утврђени  су  услови, критеријумu и  мерuла  
за  утврђивање  реда  првенства  за  доделу  стамбене  подршке, а  које  је  Стамбена  комнсија  
примењuвала  прилuком  разматрања  и  бодовања  захтева  доставњених  на  Јавни  позив. 



Вд  ЗАМЕНИКА  НАЧЕЛНиХА  
Вср , рић  

За  стан  број  33, површине  26м2, који  се  налази  на  четвртом  спрату  стамбене  зграде  у  
Новом  Саду  у  улици  Браће  Могин  број  10, па  Јавни  позив  поднето  девет  захтева, за  које  је  
Стамбена  комисија  утврдила  да  су  потпуни  и  да  испуњавају  услове  из  Јавног  позива. 

Стамбена  комисија  је, у  складу  са  Правилником , извршила  бодовање  поднетих  
захтева  и  угврдила  да  је  највише  бодова  остварио  захтев  Грбовић  Натапіе  из  Новог  Сада, 
заведен  под  бројем  ХХУ-36-бб  1/2 1 дана  2 1 . 12.202 1. године, са  укупно  167 бодова, од  чега  
за  мерило-стамбени  статус  162 бода  и  за  мерило-број  чланова  домаћинства  5 бодова. 

Стамбена  комиснјаје  на  ХХјј. седници  од  0 1 .04.2022. године  утврдила  Предлог  листе  
реда  првенства  за  доделу  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  
Сада  у  Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 -једночлано  домаhинство, којије  дана  07.04.2022. 
године  објавњен  на  сајту  Града  Новог  Сада, сајту  Градске  унраве  за  имовину  н  имовинско -
правне  послове  и  у  дневном  лнсту  ,,Дневннк . Рок  за  подношење  приговора  био  је  15 дана  
од  даиа  објавњивања, Градском  веhу  Града  Новог  Сада. 

У  наведеном  року  није  било  приговора  на  утврђени  Предлог  листе  реда  првенства  за  
доделу  стамбене  подршке  куповином  стаuа  ујавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, 
Браће  Могин  број  10 - једночлаио  домаћинство , те  је  Стамбена  комисија  на  XXVІ. седницн  
од  11.05.2022. године  утврдила  Листу  реда  првенства  за  доделу  стамбене  подрnіке  
куповином  стала  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду,  Браhе  Могин  број  10 - 
једночлано  домаhинство, која  је  дана  16.05.2022. године  објавњена  у  дневном  листу  
,,Дневник , на  сајту  Града  и  на  сајту  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско-правне  
nослове. 

Законом  и  Одлуком  о  куnовини  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  као  вид  
стамбене  подршке  прописаноје  да  се  одлука  о  додели  стамбене  подрпіке  објавњује  на  начин  
како  се  објавњује  јавни  позив  за  доделу  стамбене  подршке, односно  на  сајту  Града  Новог  
Сада, сајту  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско-гтравне  послове  и  у  дневном  листу  
,,дневник , да  се  против  одлухе  може  изјавити  жалба  у  року  од  15 даuа  од  даuа  објавњивања  
исте, као  и  да  се  на  основу  правоснажне  одлуке  закњучује  уговор  о  додели  стамбене  
подршке. Такође, чланом  100. Закона  прописано  је  да  се  стан  стечен  куповином  nод  
непрофнтним  условима  не  може  отуђити  пре  истека  рока  од  пет  година  од  дана  коначне  
исплате  купопродајне  цене. 

На  основу  свега  наведеног, предлаже  се  Градском  већу  Града  Новог  Сада  да  размотри  
предложени  материјал  и  достави  га  Скупштини  Града  Новог  Сада  на  одлучивање . 

Обрађивач  
Јовал  Поповић  



На  основу  члагіа  107. став  4. Закона  о  становапу  и  одржавању  зграда  (,,Службени  тласник  РС  бр. 104/16 и  
9/20-др. закон) и  члана  9. став  З. Одлуке  о  куповини  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  као  Вид  стамбснс  
подріпке  (,,Службени  лист  Града  .Новог  Сада , број  55/20), по  Јавном  позиву  за  куповину  станова  у  јавној  својини  
Града  Новог  Сада  објавленом  дана  22.11.2021. године, Стамбена  комисија  за  доделу  стамбсне  подрпiке  куповином  
станова  ујавној  својини  Града  Новог  Сада  на  XXVІ. ссдници  од  11.05.2022. тодине  угврује  

ЛиСТУ  РЕДА  пРНЕНСТВА  
ЗА  ДОДЕЛУ  СТАМБЕВЕ  ПОдРјцЕЕ  КУЛОВИНОМ  СТАЛА  

у  зАвноз  своини  ГРАДА  новог  САДА  
у  новоМ  САДУ,  БРАЋЕ  МОНШ  БРОЈ  10 - ЈЕДНОЧЛАПО  ДОМАЋІШСТВО  

ј. 

Утврђујс  се  Листа  реда  првенства  за  доделу  стамбене  подршке  куповином  .стана  у  јавној , својини  Града  Новог  
Сада  у  .Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 - једночлано  домаћинство : 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Бр. Име  и  прсзиме  Број  захтева  
Бр. 
чл. 
пор . 
дом. 

Бодовп  према  критеријумима  Укупан  
број  

бодова  
(5.L-5.5.) амбепи  

статус  

5.2. 
Бр.чл. 
пор.дом. 

5.3. 
Самохр. 
родiпењ  

5.4. 
Здрав. 
став.е  

5.5. 
Инв. 
ител. 
OІHT. 

1. Наташагрбовић  ХХV-36-661/21 1 162 5 167 

2. МиланПетровић  ХХV-36-17!22 1 160 5 165 
З . ЛаураВујковић  ХХV-зб-617/21 1 140 5 145 
4. Наташа  Лончар  ХХУ-36-654/21 1 138 5 143 
5. Спомспкатрбојевић  ХХV-36-627/21 1 136 5 141 
б. слађапаКуртић  ХХV-зб-632/21 1 120 5 125 
7.  АнђаГавранић  ХХУ-36-659/21 1 115 5 120 
8.  Игор  Живанов  ХХV-36-637/21 1 110 5 115 
9.  Валеитина  Кубурић  ХХV-Зб-665!21 1 0 5 5 

1ј. 
Констатује  се  даје  Одлуком  о  програму  стамбсне  подршке  куповином  стана  ујавној  својини  Града  Новот  

Сада  у  Новом  Саду  (,,Сзіужбсни  лист  Града  Новог  Сада , бр.  59/20) опрсдслен  стан  број  33, ловршине  26м2, у  
Новом  Саду, Браhе  Мотин  број  10, на  четвртом  спрату, парцела  број  5423/2, КО  Нови  Сад  ј, за  једночлано  
домаћинство . 

ПI. 
Листа  рсда  првенства  за  доделу  стамбенс  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  

Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 - јсдночлано  домаћинство , објавл.ује  сс  у  дневном  листу  ,,Дневних , на  сајту  
Града  Новог  Сада  wwwлоv ваd.гѕ  и  на  сајту  Градскс  улраве  за  имовиау  и  имовинско-правне  послове  
www.j mov і  na.novіѕad .rѕ.  

РЕГ[УБЈЛЖА  СРБИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЈШЈА  ВОЈВОДјША  
ГРАд  нОви  САД  
Стамбена  комисија  за  доделу  стамбене  тіодршке  
куповином  стана  у  јавпој  CBOjunІІ  Града  новог  Сада  
Број; ХХУ-Зб-1/21-199-25 
дана: 11.05.2022. годипе  
НОВИ  САд  

Хlредседкпіс  Стамбене  комискіј  
Вја  ЗорНh 
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