На основу чланa 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. СТОЈАНОВИЋ (Луке) ДУШКУ, раднику Полицијске управе у Сремској
Митровици, распоређеном на радном месту вођење прекршајног поступка.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруга,
2. ћерка,
3. ћерка,
3. Заполени из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Место РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура
стана 2-собан (двособан) стан, површина стана 67,54 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослени је дужан да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Стојановић Душко се налази на 1. месту, са укупно 315 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Стојановић Душко је
прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.

Овом одлуком, јер је иста коначна, запослени остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.

02/4 Број 360-111/13-7-1
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
c.р. Милорад Тодоровић

На основу чланa 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. МИЈАЛЧИЋ (Живка) МИЛАНУ, раднику Полицијске управе у Сремској
Митровици, распоређеном на радном месту командир Полицијске испоставе.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруга,
2. ћерка,
3. Заполени из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Место РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура
стана 2-собан (двособан) стан, површина стана 67,67 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослени је дужан да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Мијалчић Милан се налази на 2. месту, са укупно 305 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Мијалчић Милан је
прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.
Овом одлуком, јер је иста коначна, запослени остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.

02/4 Број 360-111/13-7-2
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
c.р. Милорад Тодоровић

На основу чланa 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. МАРЈАНОВИЋ (Живана) БРАНИСЛАВУ, раднику Полицијске управе у Сремској
Митровици, распоређеном на радном месту помоћник командира Полицијске
испоставе.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруга,
2. ћерка,
3. син,
3. Заполени из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Место РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура
стана 2-собан (двособан) стан, површина стана 67,42 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослени је дужан да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Марјановић Бранислав се налази на 3. месту, са укупно 300 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Марјановић Бранислав је
прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.

Овом одлуком, јер је иста коначна, запослени остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.

02/4 Број 360-111/13-7-3
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
c.р. Милорад Тодоровић

На основу члана 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. МАМЛИЋ (Вељка) ПРЕДРАГУ, раднику Полицијске управе у Сремској
Митровици, распоређеном на радном месту вођа саобраћајног сектора 1. категорије.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруга,
2. син,
3. син,
3. Заполени из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Место РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура
стана 2-собан (двособан) стан, површина стана 66,64 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослени је дужан да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Мамлић Предраг се налази на 4. месту, са укупно 266 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Мамлић Предраг је
прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.
Овом одлуком, јер је иста коначна, запослени остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.

02/4 Број 360-111/13-7-4
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
c.р. Милорад Тодоровић

На основу чланa 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. ШИМУЛАК (Мирка) ВЕСНА, радници Полицијске управе у Сремској Митровици,
распоређеној на радном месту опетаривно – криминалистичке евиденције.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруг,
2. син,
3. ћерка,
3. Заполена из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Место РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура
стана 2-собан (двособан) стан, површина стана 67,92 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослена је дужна да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Шимулак Весна се налази на 5. месту, са укупно 264 бода.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Шимулак Весна је
прихватила стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.
Овом одлуком, јер је иста коначна, запослена остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.

02/4 Број 360-111/13-7-5
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
c.р. Милорад Тодоровић

На основу члана 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. ГРКОВИЋ (Милета) МИРОСЛАВУ, раднику Полицијске управе у Сремској
Митровици, распоређеном на радном месту вођа сектора 1. категорије.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруга,
3. Заполени из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Место РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура
стана 2-собан (двособан) стан, површина стана 67,58 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослени је дужан да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Грковић Мирослав се налази на 6. месту, са укупно 246 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Грковић Мирослав је
прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.
Овом одлуком, јер је иста коначна, запослени остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.

02/4 Број 360-111/13-7-6
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
c.р. Милорад Тодоровић

На основу чланa 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. СТАНИСАВЉЕВИЋ (Миленка) ДАЛИБОРУ, раднику Полицијске управе у
Сремској Митровици, распоређеном на радном месту полицајац.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруга,
2. ћерка,
3. син,
3. Запослени из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Место РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура
стана 2-собан (двособан) стан, површина стана 67,74 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослени је дужан да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Станисављевић Далибор се налази на 7. месту, са укупно 244 бода.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Станисављевић Далибор
је прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.
Овом одлуком, јер је иста коначна, запослени остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.
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У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
c.р. Милорад Тодоровић

На основу чланa 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. РАДУЛОВИЋ (Велимира) ДАВОРУ, раднику Полицијске управе у Сремској
Митровици, распоређеном на радном месту саобраћајни полицајац.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруга,
2. син,
3. ћерка,
3. Запослени из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Mесто РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура
стана 2-собан (двособан) стан, површина стана 68,23 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослени је дужан да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Радуловић Давор се налази на 8. месту, са укупно 236 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Радуловић Давор је
прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.
Овом одлуком, јер је иста коначна, запослени остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.
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СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
c.р. Милорад Тодоровић

На основу члана 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. ДРОБАЦ (Јова) ЗОРАНУ, раднику Сектора за ванредне ситуације, распоређеном на
радном месту вођа ватрогасно спасилачке групе – возач.
2. Чланови породичног домаћинства:
1.
2.

супруга,
ћерка,

3. Запослени из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Место РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура 2собан (двособан) стан, површина стана 66,55 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослени је дужан да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Дробац Зоран се налази на 9. месту, са укупно 230 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Дробац Зоран је
прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.
Овом одлуком, јер је иста коначна, запослени остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.
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У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.р. Милорад Тодоровић

На основу члана 26. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 102/10), Стамбена комисија Министарства унутрашњих
послова, на седници одржаној 17.7.2013. године донела је

ОДЛУКУ
о остваривању права на куповину стана
1. МАНДИЋ (Николе) ДЕНИСУ, раднику Полицијске управе у Сремској Митровици,
распоређеном на радном месту полицајац.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруга,
2. син,
3. Запослени из тачке 1. ове Одлуке остварио је право на куповину стана под следећим
условима: Куповина стана из тачке 4. ове одлуке врши се по производној цени са роком
отплате до 20 година, са учешћем од 20% од производне цене стана и годишњом
каматом од 0,5%.
4. Подаци о стану: Место РУМА, Улица МИЛЕНТИЈА ЈОВАНОВИЋА, структура
стана 2-собан (двособан) стан, површина стана 67,94 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослени је дужан да, после закључења уговора о куповини стана са Републиком
Србијом – Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, достави један
примерак уговора о куповини стана Министарству унутрашњих послова –
Секретаријату - Одељењу за стамбене послове, ради евиденције о решеном стамбеном
питању.

О б р а з л о ж е њ е:
На Коначној ранг листи 02/4 број 360-111/13-7 од 31.5.2013. године, објављеној дана
12.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини објављеног
15.10.2012. године, Мандић Денис се налази на 10. месту, са укупно 229 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 20.6.2013. године, у Руми, Мандић Денис је
прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке.
У складу са наведеним Комисија је одлучила као у диспозитиву.
Овом одлуком, јер је иста коначна, запослени остварује право на куповину стана и
закључење уговора о куповини стана са Републиком Србијом – Републичком
дирекцијом за имовину Републике Србије.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке није допуштена жалба, али се против исте може покренути спор,
пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања.
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СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
c.р. Милорад Тодоровић

