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. ДРАГИЋ (Здравка) БРАНЕТУ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеном на радном месту шеф смене дежурне службе.
2. Чланови породичног домаћинства:
1.
2.

ћерка,
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 ЗРЕЊАНИН, улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 3-собан
(трособан) стан, површина стана 79,46 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Драгић Бране се налази на 1. месту, са укупно 321 бодом.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Драгић Бране 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 360-111/13-6-1
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. ГОВЕДАР (Душана) РАДИВОЈУ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеном на радном месту контрола и регулисање саобраћаја.
2. Чланови породичног домаћинства:
1.
2.
3.
4.

супруга,
син,
син,
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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 3-собан
( трособан) стан, површина стана 79,71 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Говедар Радивој се налази на 2. месту, са укупно 317 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Говедар Радивој 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 360-111/13-6-2
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. MАРКОВИЋ (Младена) БОЈАНУ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеном на радном месту начелника Полицијске управе.
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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 3-собан
(трособан) стан, површина стана 79,83 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Марковић Бојан се налази на 3. месту, са укупно 300 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Марковић Бојан 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 360-111/13-6-3
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. МАТЕЈИН (Милисава) НАТАШИ, радници Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеној на радном месту шеф Одсека.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. син,
2. син,
3. Заполена из тачке 1. ове Одлуке остварила 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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 3-собан
(трособан) стан, површина стана 79,81 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Матејин Наташа се налази на 4. месту, са укупно 292 бода.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Матејин Наташа 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 360-111/13-6-4
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. СОРО СУХАНЕК (Луке) ДРАГАНИ, радници Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеној на радном месту сузбијање привредног криминалитета у економским
односима са иностранством, банкарству и другим финансијских организацијама.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруг,
2. син,
3. Заполена из тачке 1. ове Одлуке остварила 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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 2-собан
(двособан) стан, површина стана 65,81 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Соро Суханек Драгана се налази на 5. месту, са укупно 292 бода.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Соро Суханек
Драгана 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 360-111/13-6-5
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.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. КРАЉЕВИЋ (Душана) НЕБОЈШИ, раднику Жандармерије, распоређеном на
радном месту полицајац.
2. Чланови породичног домаћинства:
1.
2.
3.
4.

супруга,
син,
ћерка,
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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 3-собан
(трособан) стан, површина стана 79,64 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Краљевић Небојша се налази на 6. месту, са укупно 290 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Краљевић Небојша
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, 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 360-111/13-6-6
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. ВЛАЧО (Марка) РАДОМИРУ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеном на радном месту шеф смене дежурне сужбе.
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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 2-собан
(двособан) стан, површина стана 65,78 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Влачо Радомир се налази на 7. месту, са укупно 288 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Влачо Радомир 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, 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 360-111/13-6-7
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.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. БЛАГОЈЕВ (Ђурице) ВОЈИСЛАВУ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
распоређен на радном месту инспекцијиски надзор.
2. Чланови породичног домаћинства:
1.
2.

супруга,
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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 3-собан
(трособан), површина стана 79,59 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Благојев Војислав се налази на 8. месту, са укупно 286 бодова.
Приликом давања писане изјаве дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Благојев Војислав
је доставио доказ о рођењу детета (Извод из МКР број XV 200-1/2013-10231 од
7.3.2013. године) и прихватио стан из тачке 4. диспозитива ове одлуке, као
одговарајући за његово трочлано породично домаћинство.
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 360-111/13-6-8
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. КОВАЧЕВ (Милутина) НЕМАЊИ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеном на радном месту помоћник командира Полицијске испоставе.
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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 2-собан
(двособан) стан, површина стана 66,14 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Ковачев Немања се налази на 9. месту, са укупно 284 бода.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Ковачев Немања 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 360-111/13-6-9
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. КРТИНИЋ (Мирка) МИРОСЛАВУ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеном на радном месту заменик командира полицијске испоставе.
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: Mесто ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 2-собан
(двособан) стан, површина стана 65,84 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Кртинић Мирослав се налази на 10. месту, са укупно 283 бода.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Кртинић 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 360-111/13-6-10
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. АНДРИЈИН (Милољуба) ИВАНИ, радници Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеној на радном месту Организација, превенција и рад полиције у заједници.
2. Чланови породичног домаћинства:
1. супруг
3. Заполена из тачке 1. ове Одлуке остварила 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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 2собан (двособан), површина стана 66,06 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Андријин Ивана се налази на 11. месту, са укупно 283 бода.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Андријин Ивана 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 360-111/13-6-11
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. ПЕРИЋ (Новака) СЛАВИШИ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 2-собан
(двособан) стан, површина стана 66,08 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Перић Славиша се налази на 12. месту, са укупно 283 бода.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Перић Славиша 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 360-111/13-6-12
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. ДАКИЋ (Драгомира) СВЈЕТЛАНИ, радници Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеној на радном месту сузбијање кријумчарења и наркоманије.
2. Именована ће предметни стан користити сама.
3. Заполена из тачке 1. ове Одлуке остварила 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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 1-собан
(једнособан) стан, површина стана 49,84 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Дакић Свјетлана се налази на 13. месту, са укупно 281 бодом.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Дакић Свјетлана 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 360-111/13-6-13
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.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. МИЛИНОВИЋ (Гојка) ЗОРАНУ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеном на радном месту заменик командира Полицијске испоставе.
2. Именовани ће предметни стан користити сам.
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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧАКА, структура стана 1собан (једнособан) стан, површина стана 49,48 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Милиновић Зоран се налази на 15. месту, са укупно 280 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Милиновић 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.

02/4 број 360-111/13-6-15
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. ШКОРИЋ (Бошко) МАРКУ, раднику Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеном на радном месту послови праћења саобраћајних незгода.
2. Именовани ће предметни стан користити сам.
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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 1-собан
(једнособан) стан, површина стана 49,43 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Шкорић Марко се налази на 16. месту, са укупно 279 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Шкорић Марко 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 360-111/13-6-16
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. ВЕСИЋ (Стевана) СЛАВИЦИ, радници Полицијске управе у Зрењанину,
распоређеној на радном месту сузбијање привредног криминалитета у економским
односима са иностранством, банкарству и другим финансијским организацијама.
2. Именована ће предметни стан користити сама.
3. Заполена из тачке 1. ове Одлуке остварила 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 ЗРЕЊАНИН, Улица ПАНЧЕВАЧКА, структура стана 1-собан
(једнособан) стан, површина стана 49,43 м2.
5. Одлука је коначна.
6. Запослена 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 360-111/13-6 од 31.5.2013. године, објављеној дана
10.6.2013. године, по Јавном конкурсу за куповину станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини од 15.10.2012.
године, Весић Славица се налази на 17. месту, са укупно 278 бодова.
На основу писане изјаве дате дана 13.6.2013. године, у Зрењанину, Весић Славица 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 360-111/13-6-17
У Београду, 17.7.2013. године
СТАМБЕНА КОМИСИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.р. Милорад Тодоровић

