
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМI-ІА  поклинл  ВОЈВОДИНА  
грАд  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 020-84/2022-јІ  
дана: 23.јуна 2022. године  
НОВИ  САд  

ГјРЕДСЕДШЈЦH 
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  осНову  чдана  84. ст. З . и  4. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, 
упућује  Вам  се  Предлог  одлуке  о  додели  стамбеие  подршке  куповином  стана  у  
јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Ћорђа  Магарапіевића  број  4 - 
двочлано  домаћинство , са  Образложењем  и  Заклучком  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, број : 020-84/2022-11 од  23. јуна  2022. године, с  молбом  да  ее  дневни  
ред  ХХУјј  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада, заказане  за  27. јун  2022. године, 
Допуни  разматрањем  Предлога  одлуке  о  додели  стамбене  подршке  куповином  
стана  ујавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Ђорђа  Магарашевића  број  
4 - двочлано  домаћинство  и  да  Скуппітина  донеее  Одгуку  у  предложеном  тексту, 
како  би  се  етекли  услови  за  благовремено  реализовање  Одлуке . 

ГРАДDНАЧЕЛнИК  

Мип лћ  



ГРАДОиЛЧВЛИИК  
Мцјјош  В t*евић  

На  основу  члана  67. тачка  1. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада  поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  
додели  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  
Саду, Ћорђа  Магарашевића  број  4 двочлано  домаћинство , на  149. седници  од  23. јуна  
2022. године, доноси  

ЗАКЈћУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  додели  стамбене  подршке  куповином  стана  ујавној  
својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Ђорђа  Магарашевића  број  4 - двочлано  
домаћинство . 

11. На  основу  члана  84. ст. 3. и  4. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, 
доставза  се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  додели  стамбене  
подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Ђорђа  
Магарашевића  број  4 - двочлано  домаћинство , са  предлогом  да  Скупштина  Града  Новог  
Сада  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту. 

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

- Мира  Раденовић , члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 

а  за  повереника : 

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

РЕЛУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈЧНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  ноВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ГІОВОГ  САДА  
Број: 020-84/2022-11 
дана: 23. јуна  2022. године  
нови  САд  



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  108. став  1. Закона  о  становању  и  одржавању  зграда  (,,Службени  гласник  
Ренублике  Срије , 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, Ђорђа  Магарашевића  број  4 - двочлано  домаћинство  број  ХХУ-36- 1/2 І - 199-
29, коју  је  Стамбена  комисија  за  доделу  стамбене  подргпке  куповином  станова  у  јавној  својини  Града  
Новог  Сада  утврдила  на  ххх. седници  од  10.06.2022. године, Скупштина  Града  Новог  Сала  на  
седници  од 2022. године, доноси  

одлуку  
О  ДОДЕЛИ  СТАМБЕИЕ  ПОДРШКЕ  

КУПОВИНОМ  СТАИА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
У  НОВОМ  САДУ, ЂОРЂА  МАГАРАШЕВИЋА  БРОЈ  4 - ДВОЧЛАНО  ДОМАЋИНСТВО  

І. ДОДЕЈЂУЈЕ  СЕ  стамбена  подршка  куповином  става  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  
Новом  Саду, Ђорђа  Магараиіевића  број  4 —двочлаво  домаћинство , и  то  стана  број  1 ј  1, ловршине  40м2, 
на  првом  спрату, парцела  број  зозо, ко  Нови  Сад  11, и  то: 

- Аблаковић  Милади  из  Каћа  (ЈМБГ:). 

јј. На  основу  лравоснажне  Одлуке  закњучиће  се  уговор  о  додели  стамбене  лодршке  куповином  
стана  ујавној  својини  Града  Новог  Сада. 

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

ју. Уговор  из  тачке  11. ове  одлуке  представња  основ  за  стицање  права  својине  на  непокретности  
из  тачке  І. ове  одлуке. 

У. Надзор  над  реализадијом  заклученог  уговора  и  ковтролу  испуњености  услова  за  доделу  овог  
вида  стамбене  подршке  за  све  време  њеног  трајања  врrnиће  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско-
правне  nослове. 

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

УІј. Против  ове  одлуке  корисник  стамбене  подрпјке  из  тачке  І. Одлуке  може  изјавити  жалбу  
Градском  већу  Града  Новог  Сала  у  року  од  15 дана  од  дава  о6јавл.ивања  Одлуке. 

VІIІ. Ова  одлука  објавл.ује  се  у  дневном  листу  ,,Дневник , на  сајту  Грала  Новог  Сада  
www.novіѕad.rѕ  u на  сајту  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско-nравне  послове  
www.іnіovіna.noyіѕad.rѕ. 

РЕГІУЕЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМН  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИHА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПHЈТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 
дана: 
НОВИ  САД  

Председница  Скуnштине  
Јелена  Маринковић  Радомировић  



Образложење  

Правни  осНов  за  доношење  Одлуке  о  додели  стамбене  подршке  куловином  става  у  
јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Ђорђа  Магарашевића  број  4 - двочлано  
домаhинство  садржан  је  у  члану  108. став  1. Закона  о  становању  и  одржавању  зграда  
(,,Службени  гласник  Републике бр. 104/16 и  9120-др.закон), којим  је  прописано  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  закњучење  уговора  о  додели  
стамбене  подршке, вид  стамбене  подршке  која  се  доделује, назначење  оргала  који  ће  бити  
надлежан  за  закњучење  уговора  о  додели  стамбене  подршке  и  праhење  његове  реализације , 
као  и  контролу  испуњености  услова  за  доделу  тог  вида  стамбене  подршке  за  све  време  док  
она  траје, и  у  чл. 10. Одлуке  о  куповини  стаиа  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  као  вид  
стамбене  подршке  (,,Службеви  лист  Града  Новог  Сада , број  55/20), којим  је  прописано  да  
на  основу  листе  реда  првенства  Скуnштина, на  предлог  Градског  већа, доноси  одлуху  о  
додели  стамбене  nодршке  куnовином  стана  ујавној  својини  Града, да  се  одлука  објавњује  у  
дневном  листу  н  на  сајту  Града, као  н  да  се  против  одлуке  може  изјавити  жалба  Градском  
већу  у  року  од  15 даиа  од  дана  њеног  објавњивања . 

Одлуком  о  куповини  стана  у  јавној  својинп  Града  Новог  Сада  као  вид  стамбене  
подршке  уређен  је  постугтак  куnовине  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  као  вид  
стамбене  nодршке  и  друга  nитања  од  значаја  за  поступак  куnовине  стана  у  складу  са  
Законом, подзаконским  актима  и  одредбама  ове  одлуке . 

Одлуком  о  Програму  стамбене  подрпіке  куповином  стала  у  јавној  својиnи  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  59/20), утврђен  је  Програм  стамбене  
подршке  куnовином  стаnа  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада, који  је  саставни  део  Одлуке, 
станови  ујавној  својини  Града  Новог  Сада  који  се  могу  отуђити, односно  које  корисник  ове  
стамбене  подршке  може  куnити, између  осталих  стал  број  1 11, површиве  40м2, који  се  
налази  на  првом  сnрату  стамбене  зграде  у  Новом  Саду  у  улици  Ђорђа  Магарашевића  број  4, 
на  парцелн  број  3030, КО  Нови  Сад  11, за  двочлано  домаћинство , као  и  лица  којuма  се  
станови  додењују, услови  nод  којима  се  додењују  и  друга  питања  од  значаја  за  овај  вид  
стамбене  подршке. 

Градоначелник  Града  Новог  Сада  је  даnа  05. 1 1 .202 1. године  донео  Решење  о  
образовању  и  именовању  Стамбене  комисије  за  доделу  стамбене  nодршке  куnовином  
ставова  ујавној  својини  Града  Новог  Сада. 

Стамбена  комисија  за  доделу  стамбене  подрнтке  куnовином  сталова  ујавној  својини  
Града  Новог  Сада  расписалаје  Јавни  nозив  за  куnовину  станова  ујавној  својини  Града  Новог  
Сада, који  је  дана  22. 11.2021 године  објавлеn на  сајту  Града  Новог  Сада, на  сајту  Градске  
управе  за  имовину  н  имовинско-nравне  послове  и  у  дневном  листу  ,,дневник , и  којије  био  
отворен  до  22.12.2021. године. 

Јавним  позивом  определени  су  станови  који  се  могу  отуђити, односно  које  
корисник  ове  стамбене  подршке  може  купити, између  осталих  стан  број  1 1 1, nовршине  
40м2, који  се  налази  на  nрвом  спрату  стамбене  зграде  у  Новом  Саду  у  улици  Ђорђа  
Магаранјевића  број  4, на  парцели  број  зозо, кО  Нови  Сад  11, за  двочлано  домаћuнство. 

Законом  о  ставовању  и  одржавању  зграда  (,,Службени  гласник  РС , бр. 104/16 и  9/20-
др.закон) и  Правилником  о  мерилима  за  утврђивање  реда  првенства  за  доделу  стамбене  
подршке  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  75Л  7), утврђени  су  услови, критеријуми  и  мерила  
за  утврђивање  реда  nрвенства  за  доделу  стамбене  подршке, а  које  је  Стамбена  комисија  
примењивала  приликом  разматрања  и  бодовања  захтева  доставњеннх  на  Јавни  nозив. 



3а  стан  број  111, поврнјине  40м2, који  се  налази  на  првом  спрату  стамбене  зграде  у  
Новом  Саду  у  улици  Ћорђа  Магарашевића  број  4, на  Јавни  п03ив  поднето  12 захтева, за  које  
је  Стамбена  комисија  утврдила  да  су  потпуни  и  да  испуњавају  услове  из  Јавног  позива. 

Стамбена  комисија  је, у  складу  са  Правилликом , извршила  бодовање  поднетих  
захтева  и  утврдила  даје  највише  бодова  остварио  захтев  Аблаковић  Миладе  из  Kaha, заведен  
под  бројем  ХХV-Зб-634/21 дана  17.12.2021. године, са  укунно  192 бода, од  чега  за  мерило-
стамбени  статус  172 бода, за  мерило-број  чланова  домаћинства  10 бодова  и  за  мерило-
здравствено  стање  10 бодова. 

Стамбена  комисија  је  на  XXVIІ. седници  од  18.05.2022. године  утврдила  Предлог  
листе  реда  првенства  за  доделу  стамбене  подршке  куnовином  стана  у  јавној  својини  Града  
Новог  Сада  у  Новом  Саду, Ђорђа  Магарашсвића  број  4 - двочлано  домаhинство, којије  дана  
23.05.2022. године  објавњсн  на  сајту  Града  Новог  Сада, сајту  Градске  управе  за  имовину  и  
имовинско-правне  послове  и  у  дневном  листу  ,,дневник . Рок  за  поднопјење  приговора  био  
је  15 даuа  од  дана  објавњивања , Градском  већу  Града  Новог  Сада. 

У  наведеном  року  није  било  приговора  на  утврђени  Предлог  листе  реда  nрвенства  за  
доделу  стамбене  подршке  куnовином  стана  ујавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, 
Ђорђа  Магарашевића  број  4 - двочлано  домаћинство , те  је  Стамбена  комисија  на  ХХХ. 
седници  од  10.06.2022. године  утврдила  Листу  реда  првенства  за  доделу  стамбене  подршке  
куповиітом  стаиа  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду,  Ђорђа  Магарашевића  
број  4 - двочлано  домаhинство, којаје  дана  15.06.2022. године  објавњена  у  дневном  листу  
,,дневник , на  сајту  Града  и  на  сајту  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско-правне  
тіослове . 

3аконом  и  Одлуком  о  куnовини  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  као  вид  
стамбене  nодршке  nроnисаuоје  да  се  одлука  о  додели  стамбене  nодршке  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-правне  послове  и  у  диевном  листу  
,,дневник , да  се  против  одлуке  може  изјавити  жалба  у  року  од  1 5 даuа  од  даuа  објавњивања  
исте, као  и  да  се  на  основу  nравоснажне  одлуке  закњучује  уговор  о  додели  стамбене  
nодршке. Такође, члаuом  100. Закона  прописаuо  је  да  се  стан  стечен  куповином  под  
неnрофитним  условима  не  може  отуђити  гтре  истека  рока  од  пет  година  од  дана  коначне  
исплате  куnоnродајне  цене. 

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

Обрађивач  
Јован  Поповић  

н- 

Вд  ЗАМЕНИКА  НАЧЕЛНКА  
Веј

,
рић  



На  основу  члана  107. став  4. Закона  о  становању  и  одржавању  зтрада  (,,Службени  гласник  РС , бр.  104116 и  9/20-
др.закон) и  члана  9. став  3. Одлуке  ,о  куповини  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  као  виД  стамбене  подршке  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  55/20), по  Јавном  позиву  за  куловину  станова  у  јавној  својиви  Града  Новог  Сада  
објавл.сном  дана  211 1.2021. тодиие, Стамбена  комисија  за  додезгу  стамбене  подргпке  кувовином  станова  у  јавној  својини  
Града  Новог  Сада  на  ХХХ. седниди  од  10.06.2022. године  утврђује  

ЈШСТУ  РЕДА  ТЈРЕЕНСТВА  
ЗА  ДОДЕЛУ  СТАЕНЕ  ПОдРПЈКЕ  куловuuом  СТАНА  

У  ЈАВНОЈ  свозини  ГТАДА  новог  САДА  
У  НОВОМ  САДУ, ЂОРЂА  МАГАРАШЕВИЋА  БРОЈ  4 - дВОЧЛАЧО  ДОМАТІИјТСТВО  

ј. 
Утврђује  се  Листа  реда  првенства  за  доделу  стамбсне  подрпіке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  

Са,ца  у  Новом  Саду, Ђорђа  Магарашевића  број  4 - двочлано  домаћинство: 

1.  2. з. 4. 5. б. 

Р. 
бр. Име  и  лрезиме  Број  запева  

Бр. 
чл. 
пар. 
дом. 

Бодови  према  критернјумпма  Укупан  
бр. 

бодова  
(55.5,) 

5.1. 
Стамб. 
статус  

$.2. 
Бр.чл. 
пор.дом. 

5.3. 
Самохр. 
родител. 

5.4. 
Здрав. 
стање  

Инв. 

ошТ. 
i. миладаАблаковић  ХХV-36-634/21 2 172 10 10 192 

2.  Зоран  Ваван  ХХу-36-616/21 2 158 10 168 
3.  Адриапа  ,Јововић  ХХУ-36-630121 2 150 10 $ 165 
4.  Евгенија  Глушчевић  ХХУ-36-655121 2 138 10 5 10 163 
5.  Горан  Стевановић  ХХу-36-638/21 2 140 10 5 155 
6.  Славица  Стојановић  ХХУ-36-619/21 2 136 10 5 151 
7.  Владан  Мишиti ХХV-зб-667!21 2 130 10 10 150 
8.  Марио kрстић  ХХУ-36-641121 2 140 10 150 
9.  Јbињана  Белић  ХХV-36-650/21 2 120 10 5 10 145 
10.  Мплка  Мајкић  ХХУ-36-652/21 2 122 10 5 137 
11.  Ксенија  Грибкова  ХХУ-зб-609/21 2 120 10 5 135 
12.  Жана  Пејановић  ХХУ-36-618/21 2 110 10 5 125 

Констатује  се  даје  Одлуком  о  Програму  стамбене  подрпіке  куповином  стана  ујавној  својини  Града  
Новот  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  59/20) опредењен  стан  број  111, површине  40м2, у  Новом  
Салу, Ђорђа  Магарашсвића  број  4, на  првом  спрату, парцела  број  3030, КО  Нови  Сад  H, за  двочлано  
домаћuuство. 

пј. 
Листа  рсда  првенства  за  доделу  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новот  

Сада  у  Новом  Саду, Ђорђа  Магарајпевића  број  4 - двочлано  домаћинство , објавњује  се  у  днсвном  листу  
на  cajіy Града  Новог  Сада  www.novіѕad.rѕ  u на  сајту  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско-

nравне  гіослове  www.јмоујпалоv заd.гѕ.  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
лтономил  покглзинл  ВОЈВОДинА  
ГРАД  НОВИ  САД  
Стамбсна  комисија  за  доделу  стамбсне  подршке  
куповином  стана  ујавној  својиви  Града  Новог  Сада  
Број: ХХУ-зб-1Ј21-199-29 
дана  10.06.2022. тодипе  
НОВИ  САД  

НрсдседниіСтамбене  комисијс  
Ве  оић  
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