
Датум објављивања: 02.11.2016. године

У складу са чланом 27. и чланом 34. Уредбе о решавању стамбених
потреба изабраних, постављених  и запослених лица код корисника
средстава у државној својини („Службени гласник РС“ бр. 102/10, 117/2012
– oдлука УС), Стамбена комисија Министарства унутрашњих послова
Републике Србије на седници одржаној 14.10.2016. године донела је

О  Д  Л  У  К  У

1. ОГЊАНОВИЋ Драгосава МИЛОВАНУ, раднику Министарства
унутрашњих послова, распоређеном на радном месту помоћник командира
саобраћајне полицијске испоставе, даје се у закуп на одређено време од
пет година двособан стан, на III спрату, површине 60,00 м2, у улици Ђорђа
Андрејевића Куна број 10, у Бору.

2. Стан из тачке 1. ове одлуке са именованим ће користити чланови
породичног домаћинства:

супруга
ћерка
син
син

3. На основу ове одлуке запослени ће закључити одговарајући уговор
о закупу на одређено време са Министарством унутрашњих послова.

4. Огњановић Милован је дужан да преда гарсоњеру број 23, у
поткровљу, површине 26,33 м2, на локацији насеље НГЦ, блок Ц-7, стамбени
објекат Е-8, у улици Цара Лазара број 18, у Бору, испражњен од лица и
ствари, овлашћеном представнику Министарства унутрашњих послова, на
дан пресељења у стан из тачке 1. ове одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Утврђује се да су се стекли услови да се Огњановић Миловану,
раднику Министарству унутрашњих послова, коме је правноснажном одлуком
Стамбене комисије Министарства број 360-189/2006-6 од 27.02.2009. године,
по Огласу број 360-189/2006 од 22.05.2006. године, била дата на привремено
коришћење неодговарајућа гарсоњера број 23, у поткровљу, површине 26,33
м2, на локацији насеље НГЦ, блок Ц-7, стамбени објекат Е-8, у улици Цара
Лазара број 18, у Бору, до обезбеђења одговарајућег стана, без поновног
рангирања, да у закуп на одређено време, као трајно решење његове
стамбене потребе двособан стан, на III спрату, површине 60,00 м2, у улици
Ђорђа Андрејевића Куна број 10, у Бору, за чију расподелу је био расписан
Оглас 360-583/10-9 од 05.11.2010. године.



Огњановић Милован је дана 11.10.2016. године дао писану изјаву да је
сагласан да му се наведни стан да у закуп на одређено време, као трајно
решење његове стамбене потребе, иако му на основу члана 31. став 1 .
Уредбе, с обзиром на број чланова домаћинства, припада по структури већи
стан.

Сходно члану 34. став 4. Уредбе Огњановић Милован је дужан да
преда неодговарајућу гарсоњеру број 23, у поткровљу, површине 26,33 м2, на
локацији насеље НГЦ, блок Ц-7, стамбени објекат Е-8, у улици Цара Лазара
број 18, у Бору, испражњену од лица и ствари, на дан пресељења у
одговарајући стан.

О примопредаји стана из претходног става сачиниће се одговарајући
записник са овлашћеним представником овог министарства.

Уговор о закупу стана из тачке 1. Одлуке, са именованим закључиће се
на преостало време трајања закупа из уговора о закупу неодговарајућег
стана.

Гарсоњера број 23, у поткровљу, површине 26,33 м2, на локацији НГЦ,
блок Ц-7, стамбени објекат Е-8, у улици Цара Лазара број 18, у Бору, биће
расподељена запосленом лицу које је остварило приоритетно место на
Коначној листи реда првенства по Огласу број 360-583/10-9 од 05.11.2010.
године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке Огњановић Милован може
уложити приговор Комисији за стамбена питања и расподелу службених
зграда и пословних просторија Владе Републике Србије преко Стамбене
комисије Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања исте.

Број 360-157/16-3
у Београду, 14.10.2016. године

СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

с.р. Милорад Тодоровић


