
Датум објављивања: 19.07.2016. године

У складу са чланом 27. Уредбе о решавању стамбених потреба
изабраних, постављених  и запослених лица код корисника средстава у
државној својини („Службени гласник РС“ бр. 102/10, 117/2012 – Одлука
УС), Стамбена комисија Министарства унутрашњих послова Републике
Србије на седници одржаној 20.06.2016. године донела је

О  Д  Л  У  К  У

1. ПОПОВИЋ Кузмана ЗОРАНУ, раднику Министарства
унутрашњих послова, распоређеном на радном месту саобраћајни
полицајац, даје се у закуп на одређено време од пет година трособан стан,
на II спрату, површине 77,09 м2, у улици Маршала Тита број 24,  изграђен
на  кат. парц. бр. 4976/1 К.О. Нови Бечеј, у Новом Бечеју.

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

супруга
син
ћерка
ћерка
син

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

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке број 360-132/16-3 од 20.06.2016. године, којом се
утврђује да Предлог листе реда првенства број 360-75/16-4 од 11.03.2016.
године по Огласу број 360-123/15-7 од 16.11.2015. године за давање у закуп
на одређено време једног стана у Новом Бечеју, који је објављен дана
06.04.2016. године, представља Коначну листу реда првенства, будући да на
исти у року од 15 дана од дана објављивања није било уложених приговора,
Стамбена комисија Министарства унутрашњих послова је утврдила на
седници одржаној 20.06.2016. године да се именовани налази на првом месту
са 409 бодова.

Поповић Зоран је дао писану изјаву дана 18.06.2016. године да стан из
става 1. диспозитива прихвата као трајно решење своје стамбене потребе.



У складу са наведеним, на основу чланова 31. став 2. и 32. Уредбе,
Стамбена комисија је одлучила као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се 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.
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