
На  осІІову  члана  108. став  1 Закона  о  становању  и  одржавању  зграда  (,,Службеви  гласііик  
Републике бр. 104/16 и  9/20 - др. закон) и  члана  10. Одлуке  о  куповини  стана  у  јавној  
својини  Града  Новог  Сада  као  Вид  стамбене  подрuіке  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
55/20), а  на  основу  Листе  реда  првенства  за  доделу  стамбене  подргнке  куповивом  стана  у  јавној  
својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 - једвочлано  домаћинство  број  
ХХV-36-1/2]- ј 99-25, коју  је  Стамбева  комисија  за  доделу  стамбене  подршке  куповином  станова  
у  јавној  својиви  Града  Новог  Сада  утврдила  на  XXVI седници  од  ј  l .05.2022, године , Скупштина  
Града  Новог  Сада  ва  XXVIi седници  од  27. јуна  2022. године , доноси  

оДлУкУ  
О  ДОДЕЛИ  СТАМБЕНЕ  ПОДРШКЕ  купоВиНоМ  СТАНА  У  ЈАвНоЈ  СВОЈИНИ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  У  НОВОМ  САДУ, БРАЋЕ  МОГИН  БРОЈ  10 - ЈЕДНОЧЛАНО  

ДОМАЋHНСТВО  

І . дОдЕЈБУЈЕ  СЕ  стамбева  подршка  куповином  стана  у  јавној  својиви  Града  Новог  Сада  
у  Новом  Саду, Браће  Могин  број  10 - једночлано  домаћинство , и  то  стана  број  33, поврпіиве  
26ш2, ва  четвртом  спрату, парцела  број  5423/2, КО  Нови  Сад  I, и  то : 

- Грбовић  Натаіпи  из  Новог  Сада  (ЈМБГ: ). 

11. На  освову  правосважне  Одлуке  закЈbучиће  се  уговор  о  додели  стамбеве  подршке  
куповивом  стана  ујавiгој  својини  Града  Новог  Сада . 

IН. Уговор  из  тачке  ІІ . ове  одлуке  заіоЂучи I е  се  у  складу  са  одлуком  која  уређује  
куповиву  станова  ујавној  својини  Града  Новог  Сада  као  вид  стамбене  подршке . 

І V. Уговор  из  тачке  Н. ове  одлуке  представња  основ  за  стицање  права  својиве  на  
вепокретности  из  тачке  I. ове  одлуке . 

V. І-Гадзор  над  реализацијом  заклученог  уговора  и  контролу  испуњености  услова  за  
доделу  овог  вида  стамбеве  подршке  за  све  време  њеног  трајања  врnіиће  Градска  управа  за  
имовиву  и  имовинско -правне  послове . 

Vl. Непокретност  описана  у  тачки  I. ове  одлуке  ве  може  се  отуђити  пре  истека  рока  од  
пет  годива  од  дана  коначве  исплате  купопродајне  Ііене . 

УГI. Против  ове  одлуке  корисник  стамбене  подрuіке  из  тачке  І . Одпуке  може  изјавити  
жалбу  Градском  већу  Града  Новог  Сада  у  року  од  15 дава  од  дана  објавњивања  Одлуке . 

Vі II. Ова  одлука  објавњује  се  у  дневном  листу на  сајту  Града  Новог  Сада  
w,поv ѕаd.гѕ  и  на  сајту  Градске  управе  за  имовиву  и  имовинско -правне  послове  

www.іІііovma.nov іѕad.Іѕ . 
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27. јун  2022. године  
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Председница  

МЅс)слева  Маринкови h Радомировић  
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