
Датум објављивања: 21.11.2017. 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. 28. 32. и
34. 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 2.11.2017.
године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

1. ПОПОВИЋ Драгана Богољубу, раднику Министарства унутрашњих
послова, распоређеном на радном месту начелник Полицијске станице, даје
се у закуп на одређено време на период од пет година, двособан стан, на
првом спрату, површине 65,94 м2, на локацији „Гвожђар“, у Чачку.

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

ћерком

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

4.    Поповић Богољуб је дужан да преда једнособан стан, у
приземљу, површине 48,94 м2, на локацији „Мркочевац“, Ламела „Ц“, у
Ивањици, изграђен на кат.парц. бр. 823/1, К.О. Ивањица.

О б р а з л о ж е њ е

На основу правноснажне и извршне пресуде Апелационог суда у
Краљеву Гж. бр. 3485/14 од 29.9.2015. године, којом је преиначена пресуда
Основног суда у Чачку 4П бр. 1793/13 од 23.6.2014. године, раскинут је Уговор
о купопродаји двособног стана, на првом спрату, површине 65,94 м2, на
локацији „Гвожђар“, у Чачку, који је закључен између Републике Србије –
Републичке дирекције за имовину и  Драгослава Крџића из Чачка, те је
наведени стан враћен Министарству унутрашњих послова на даље
располагање.

Сходно изнетом стекли су се услови да се Поповић Богољубу,
раднику Министарства унутрашњих послова, коме је правноснажном
одлуком Стамбене комисије Министарства број 360-10/14-3-5 од
16.11.2015. године, по Огласу број 360-10/14-3 од 17.1.2014. године био
дат на привремено коришћење, до обезбеђења одговарајућег стана,
неодговарајући једнособан стан, у приземљу, површине 48,94 м2, на
локацији „Мркочевац“, Ламела „Ц“, у Ивањици, без поновног рангирања,
да у закуп на одређено време, као трајно решење његове стамбене
потребе двособан стан, на првом спрату, површине 65,94 м2, на локацији
„Гвожђар“, у Чачку.



У складу са чланом 34. став 4. Уредбе Поповић Богољуб је дужан да
преда неодговарајући стан, испражњен од лица и ствари, на дан пресељења у
одговарајући стан.

О примопредаји стана из предходног става сачиниће се одговарајући
записник са овлашћеним представником овог министарства.

Уговор о закупу стана из тачке 1. Одлуке, са именованим закључиће се
на преостало време трајања закупа из уговора о закупу неодговарајућег стана.

Једнособан стан, у приземљу, површине 48,94 м2, на локацији
„Мркочевац“, Ламела „Ц“, у Ивањици, биће предмет расподеле.

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 објављиваља.
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