
Комисија за избор корисника за решавање стамбених потреба припадника
Министраства унутрашњих послова на основу члана 25. Одлуке о располагању
становима града Београда ("Сл. лист града Београда", број 20/2015 34/2016 и
114/2016) и Програма социјалног становања за решавање стамбених потреба
припадника министарства унутрашњих послова број 463-304/16-ГВ од 07.04.2016
и 463-1222/16-ГВ од 06.09.2016. године

расписује

К О Н К У Р С

ЗА ПРОДАЈУ 122 СОЦИЈAЛНО НЕПРОФИТНА СТАНА У
БЕОГРАДУ ПРИПАДНИЦИМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ

ПОСЛОВА

I - ПОДАЦИ О СТАНОВИМА

Предмет конкурса су 122 стана у улици Душана Мађарчића Корчагина 2.део
број 2 - 10 Камендин, Земун Поље и то:

 29 једнособних станова површине од 34,06 m2 до 48,00 m2

 21 једноипособан стан површине од 47,98 m2 до 59,27 m2

 36 двособних станова површине од 55,99 m2 до 73,61 m2

 36 двоипособних станова површине од 69,54 m2 до 77,39 m2

II - УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Станови се продају по цени од 627,28 €/m2 без ПДВ, односно 690 €/m2 са ПДВ-
ом.
Плаћање се врши готовински или путем стамбеног кредита пословних банака.

III - ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају припадници Министарства унутрашњих
послова Републике Србије, под условом да су:

- без стана

Сматра се да је лице без стана ако:

 оно или члан његовог породичног домаћинства нема у својини на
територији Републике Србије усељив стан, односно породичну
стамбену зграду која је одговарајућег стандарда за њега и његово
породично домаћинство;

 ако стан у јавној својини користи по основу закупа на одређено
време без права на куповину или ако има стaнaрскo прaвo/зaкуп нa
неодређено време на стaнoвимa у свojини грaђaнa или својини
задужбина.
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Сматра се да лице није без стана:

 ако се он или члан његовог породичног домаћинства у периоду од 5
године пре објављивања конкурса својом вољом лишио својине или
сусвојине на стану или стамбеној згради чија тржишна вредност износи
више од 50% тржишне вредности стана одговарајућег стандарда за њега
и његово породично домаћинство у смислу Одлуке о располагању
становима града Београда;

 ако је са члановима његовог породичног домаћинства користио
субвенционисани зајам или једнократну помоћ Републике Србије за
решавање стамбене потребе.

 пријављени на територији града Београда најмање три године пре
расписивања конкурса

Стан се продаје лицу које испуњава услове за куповину стана према редоследу
утврђеном на листи реда првенства.

За утврђивање реда првенства за решавање стамбене потребе утврђују се
следећи основи:

1. стамбени статус,

2. здравствено стање,

3. инвалидност и телесно оштећење,

4. број чланова породичног домаћинства

5. дужина пребивалишта на територији града Београда

6. дужина радног стажа у ефективном трајању

У зависности од броја чланова породичног домаћинства, лица се могу
определити за стан следеће структуре:

1) самац - једнособан стан;
2) два члана - једноипособан;
3) три члана - двособан;
4) четири и више чланова - двоипособан стан.

IV - ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријава на Конкурс се врши на обрасцу који се може добити на
шалтерима Градске управе у ул. 27. марта 43-45, на сајту града Београда
www.beograd.rs и на интернет и на интранет страници МУП.

Пријаве са целокупном потребном документацијом се подносе у згради
Градске управе града Београда у Улици 27. марта 43-45, Рачунски центар,
сутерен, радним даном (понедељак – петак) у времену од 9 до 15 часова, или



3

поштом на исту адресу, у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса
односно закључно са 1. мартом 2017. године.

По истеку рока из конкурса подаци по поднетим пријавама ће се
обрадити и по потреби проверити увидом на лицу места или на други начин.

Бодовање се неће вршити по основама за које нису приложени
одговарајући докази уз пријаву или достављени у року од 15 дана од дана
пријема позива за допуну документације.

Додатне информације се могу добити на телефоне 330-92-42, 330-92-36
и 311-88-69 или у просторијама Градске управе града Београда у Улици
27.марта 43-45.


