
Датум објављивања: 24.08.2017. године

На основу чл. 152. став 2. Закона о становању и одржавању зграда
(„Службени гласник РС“, број 104/2016), а у вези са чланом 27. и 28.
Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и
запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени
гласник РС“, број 102/10 и 117/2012 - Одлука УС) Стамбена комисија
Министарства унутрашњих послова, на седници одржаној 28.7.2017.
године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

1. КАТИЋ Милана НЕДЕЉКУ, раднику Полицијске управе у Сомбору,
распоређеном на радно место управни послови, даје се у закуп на
одређено време од пет година, двособан стан, на II спрату, површине
69,00 м2, улаз I, у улици Проте Матеје Ненадовића 16-18, у Сомбору.

2. Стан из тачке 1. ове одлуке именовани ће користити са
члановима породичног домаћинства:

супруга
син
син

3. Уговор о закупу стана из тачке 1. Одлуке на период од пет
година закључиће се са Катић Недељком у складу са Законом о
становању и одржавању зграда.

4. Даном доношења ове одлуке, Одлука број 360-316/10-8-6 од
1.3.2012. године на основу које је стан из тачке 1. Одлуке био дат
Нићетин Синиши у закуп на одређено време од пет година СЕ СТАВЉА
ВАН СНАГЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка по Огласу број 360-316/10-8 од
29.6.2010. године Нићетин Синиши, шесторангираном на Коначној листи
реда првенства Комисије за стамбена питања и расподелу службених
зграда и пословних просторија Владе РС 34 број 360-6350/2011 од
22.12.2011. године је дат у закуп на одређено време од пет година стан
из тачке 1. Одлуке. На основу наведене одлуке Нићетин Синиша је са
Републиком Србијом – Министарством унутрашњих послова закључио
Уговор о закупу стана на одређено време 02/4 број 360-266/12 од
3.5.2012. године. Стамбена комисија Министарства унутрашњих послова
је на седници одржаној 28.4.2017. године донела Одлуку 02/3 број 360-
38/17-14 којом није дата сагласност да Нићетин Синиша у циљу
обнављања трајања закупа са Министарством унутрашњих послова



закључи Анекс уговора о закупу стана из тачке 1. Одлуке, из разлога што
стан није користио, већ је дозволио трећим лицима, која нису била
предвиђена у Уговору, да користе стан. На основу поменуте одлуке,
именовани је био у обавези да у року од 30 дана испразни стан из тачке
1. Одлуке и преда га овлашћеном представнику Министарства, што је и
учинио дана 16.6.2017. године, тако да је стан остао нерасподељен.

У циљу даље расподеле стана, Зоран Петковић, рангиран на 9.
(деветом) месту на наведеној коначној листи реда првенства, је
29.6.2017. године дао писану изјаву да неопозиво одустаје од захтева за
решавање стамбене потребе по овом огласу, након чега је 12.7.2017.
године Недељко Катић, рангиран на 10. месту на Коначној листи реда
првенства, дао писану изјаву да је сагласан да му се стан из тачке 1.
Одлуке да у закуп на одређено време на период од пет година, као
трајно решење стамбене потребе.

У складу са наведеним, на основу чл. 152. став 2. Закона о
становању и одржавању зграда, 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.

Број 360 -316/10-8-10
у Београду, 28.7.2017. године

СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

с.р. Милица Ћатић


