
Датум објављивања: 21.12.2016. године

На основу члана 255. Закона о општем управном поступку („Сл. лист
СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001), („Сл.гласник РС“. бр. 30/2010), као и члана 31. став 2.,
члана 53. став 2. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављних и запослених лица код корисника средстава у државној својини
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/2010 и 117/2012 – одлука УС), Стамбена комисија
Министарства унутрашњих послова на седници одржавној 25.11.2016. године
донела је

О Д Л У К У

Мења се правноснажна Одлука Стамбене комисије Министарства 34 број
360-304-32 од 15.12.2006. године, у делу који се односи на коришћење стана,
имајући у виду да је Ивица Стојановић дао писану изјаву да стан који му је дат
на привремено коришћење до обезбеђења одговарајућег прихвата као трајно
решење његове стамбене потребе, тако да сада гласи:

1. СТОЈАНОВИЋ Драгомира ИВИЦИ, раднику Полицијске управе у
Зајечару, распоређеном на радном месту саобраћајни полицајац, даје се у
закуп на одређено време од пет година са могућношћу куповине једнособан
стан, на III спрату, површине 42,96 м2, ламела Л-8, на локацији „Плажа“, у
Зајечару.

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

супруга

3. На основу ове одлуке именовани ће закључити Уговор о закупу на
преостало време трајања закупа из Уговора о закупу који је већ закључен.

4. Ова одлука у свему замењује правноснажну Одлуку Стамбене комисије
Министарства 34 број 360-304-32 од 15.12.2006. године.

О б р а з л о ж е њ е

У расподели 44 стана у Зајечару по Огласу 34 број 360-304 од 9.12.2004.
године, Стојановић Ивица је остварио право на решавање стамбене потребе. У
недостатку одговарајућег стана по структури, с обзиром на број чланова
његовог породичног домаћинства, именованом је дат на привремено
коришћење неодговарајући стан. Стојановић Ивица није у међувремену решио
своју стамбену потребу на неки други начин, нити је дошло до промене броја



чланова његовог породичног домаћинства. Како је дана 24.11.2016. године дао
писану изјаву да неодговарајући стан из става 1. ове одлуке прихвата као
трајно решење стамбене потребе, Стамбена комисија Министарства је
одлучила као у диспозитиву.

По доношењу ове одлуке Стојановић Ивица стиче услов за закључење
уговора о закупу стана на одређено време од пет година са могућношћу куповине.
Будући да је поступак наведене расподеле за решавање стамбених потреба
окончан првостепеним и другостепеним одлукама до дана ступања на снагу
Уредбе о изменама Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Сл.
гласник РС“, бр. 68/09), то ће уговор о закупу и уговор о куповини стана, по
правноснажности одлуке, у складу са чланом 53. став 2. Уредбе бити закључен по
одредбама Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и
запослених лица код корисника средстава у државној својини („Сл. гласник РС“,
бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06 – УС, 10/07 и 107/07).

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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