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На  основу  члана  108 став  1. Закона  о  становању  и  одржавању  зграда  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 104/16 и  9/20 - др. закон) и  члана  10. Одлуке  о  куповини  стана  у  јавној  
својини  Града  Новог  Сада  као  вид  стамбене  подршке  (,.Сзіужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  
55/20), а  на  основу  Листе  реда  прненства  за  доделу  стамбене  подршке  куповином  стана  у  јавној  
својини  Града  Новог  Сада  у  Новом  Саду, Футошки  пут  14д  - трочлано  домаћинство  број  ХХУ-
36-1/21-199-29, коју  је  Стамбена  комисија  за  доделу  стамбене  подршке  куповином  станова  у  
јавној  својини  Града  Новог  Сада  утврдила  на  ХХХ  седници  од  10.062022. године, Скупјптина  
Града  Новог  Сада  на  ХХУјј  седници  од  27. јуна  2022. године, доноси  

ОДЛУКУ  
О  ДОДЕЛИ  СТАМБЕНЕ  ПОДРШКЕ  КУПОВИНОМ  СТАНА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  
ГРАДА  НОВОГ  САдА  У  НОВОМ  САДУ, ФУТОШКИ  ПУТ  БРОЈ  14д  - ТРОЧЛАНО  

ДОМАU{НСТВО  

I. ДОДЕЛУЈЕ  СЕ  стамбена  подршка  куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада  
у  Новом  Саду, Футоілки  nут  број  14д  - трочлано  домаћинство , и  то  стана  број  !2, површине  
49м2, на  другом  сnрату, парцела  број  7876, КО  Нови  Сад  ј , и  то  

- Савковић  Сањи  из  Новог  Сада  (ЈМБГ: ). 

11. На  основу  nравоснажне  Одлуке  закњучиће  се  уговор  о  додели  стамбене  подршке  
куповином  стана  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада. 

јН, 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 . 

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

У. Надзор  над  реализацијом  зак.њученог  уговора  и  контролу  испуњености  услова  за  
доделу  овог  вида  стамбене  подріnке  за  све  врсме  њеног  трајања  вріnиће  Градска  управа  за  
имовину  и  имовинско -правне  nослове . 

VІ. Непокретност  описана  у  тачки  ј . ове  одлукс  не  може  се  отуђити  пре  истека  рока  од  
пет  година  од  дана  коначне  исплате  куnопродајне  цене, 

УIІ . Против  ове  одлуке  корисник  стамбене  подршке  из  тачке  I. Одлуке  може  изјавити  
жалбу  Градском  већу  Града  Новог  Сада  у  року  од  15 дана  од  дана  објавњивања  Одлуке . 

УјIІ . Ова  одлука  објавњујс  се  у  дневном  листу  ,,дневник  на  сајту  Града  Новог  Сада  
www.novjѕad.rѕ  u на  сајту  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско -nравне  пословс  
\vww,јмоvnа.nоујѕаd.Гѕ.  
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