
Датум објављивања: 21.12.2016. године

На основу члана 29. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених 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 одржаној 15.11.2016. године
донела је

О  Д  Л  У  К  У

1. ПОНИШТАВА СЕ ОДЛУКА 34 број 360-304-29 од 15.12.2006. године
којом се "ВОЈИ Светомира ВОИНОВУ, раднику Полицијске управе у Зајечару,
распоређеном на радном месту полицајац, даје се на привремено коришћење
једнособан стан, на II спрату, површине 42,13 м2, на локацији „Плажа“, ламела
Л-8, у Зајечару".

О б р а з л о ж е њ е

На коначној листи реда првенства по Огласу 34 број 360-304 од
09.12.2004. године, коју је утврдила Стамбена комисија Владе Републике
Србије на седници одржаној 11.04.2006. године, именовани се налази на 29.
месту, са укупно 304 бода.

На основу коначне листе реда првенства Стамбена комисија
Министарства је донела Одлуку 34 број 360-304-29 од 15.12.2006. године којом
се именованом даје у на привремено коришћење једнособан стан, на II спрату,
површине 42,13 м2, на локацији „Плажа“, ламела Л-8, у Зајечару, у који
именовани није пристао записнички да се усели у току судског поступка који је
водио против Републике Србије – Министарства унутрашњих послова за
поништај одлука по наведеном огласу.

Воја Воинов је дана 03.10.2016. године одбио да се изјасни да ли
прихвата стан који му је додељен на привремено коришћење. Такође,
именовани је дана 24.11.2016. године поново одбио да се изјасни да ли
прихвата предметни стан.

У складу са наведеним, Стамбена комисија Министарства је на седници
одржаној дана 15.11.2016. године, на основу члана 29. Уредбе, одлучила као у
диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на начин из члана 27. став 1. Уредбе.

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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