
Датум објављивања: 08.06.2016. године

На основу члана 255. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), Стамбена комисија
Министарства унутрашњих послова на седници одржаној 20.05.2016. године
донела је

О Д Л У К У

Мења се правноснажна одлука Стамбене комисије Министарства
унутрашњих послова број 360-111/13-13-3 од 17.01.2014. године, у делу који се
односи на прецизирање непокретности и квадратурe стана који се преноси у
својину Републике Србије, у складу са дописом Републичке дирекције за
имовину Републике Србије број 360-323/2014-04 од 18.3.2016. године, тако да
сада гласи:

1. РОНЧЕВИЋ Љубана ДРАГАНУ, раднику Министарства
унутрашњих послова, распоређеном на радном месту сузбијање привредног
криминалитета у области производње и истраживања узрока пожара и хаварија,
даје се у закуп на одређено време од пет година двособан стан, на другом
спрату, површине 59,00 м2, у улици Млинска број 8, у Бачкој Тополи.

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

супруга
син
ћерка

3. Обавезује се Драган Рончевић да породичну стамбену зграду
површине 61,00 м2, помоћну зграду површине 40 м2 и помоћну зграду површине 22
м2,  у улици Киш Ференца број 76, у Бачкој Тополи, пренесе у својину Републици
Србији уговором о сусвојини, који у име Републике Србије закључује директор
Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

4. Након тога запослени ће закључити уговор о закупу дела стана на
одређено време са Министарством унутрашњих послова.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке број 360-10/14-1 од 17.1.2014. године, којом се
утврђује да Предлог листе реда број 360-205/13-10 од 7.10.2013. године по
Огласу број 360-111/13-13 од 31.5.2013. године за давање у закуп на одређено
време 4 стана у Бачкој Тополи, објављеног дана 18.10.2013. године, представља
Коначну листу реда првенствa, будући да на исти  у року од 15 дана од дана
објављивања није било уложених приговора, Стамбена комисија Министарства
унутрашњих послова је на седници одржаној 17.1.2014. године утврдила да се
именовани се налази на трећем месту са 374 бода. Драган Рончевић је дао
писану изјаву 23.12.2013. године да стан из става 1. диспозитива прихвата као
трајно решење своје стамбене потребе. У складу са наведеним, на основу члана



7., члана 31. став 1. и члана 32. Уредбе, Стамбена комисија је дана 17.1.2014.
године донела одлуку број 360-111/13-13-3, којом се даје у закуп на одређено
време од пет година стан из става 1. диспозитива Рончевић Драгану.

С обзиром да је Републичка дирекција за имовину Републике Србије у
допису број 360-323/2014-04 од 18.3.2016. године истакла да је потребно да се
изврши измена наведене одлуке ради усклађивања са Преписом листа
непокретности број 7139 К.О. Бачка Топола – град, тако што ће се прецизирати
у погледу површине, структуре и локације непокретности које се преносе у
својину Републике Србије, Стамбена комисија Министарства је одлучила као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се уложити приговор
Комисија 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 360-111/13-13-3-1
у Београду, 20.05.2016. године
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