
ОБАВЕШТЕЊЕ 
о начину решавања стамбеног питања стамбених интересената који имају  поднете 

захтеве за доделу кредита (зајма) по Правилнику о решавању стамбених питања  

у МО (,,Службени војни лист“ број 38/05) 

Ступањем на снагу новог Правилника о решавању стамбених потреба запослених у Министарству 

одбране  и Војсци Србије (,,Службени војни лист“ број 14/2014) којим је престао да важи 

Правилник о решавању стамбених питања у Министарству одбране (,,Службени војни лист“ број 

38/05, 16/08, 26/08, 39/08 и 14/10 - УС), потребно је да се по службеној дужности, постојећи захтеви 

стамбених интересената ускладе са одредбама важећег Правилника. 
 

С тим у вези, стамбеним интересенатима са постојећим захтевима за доделу кредита (зајма)  као 

начина решавања стамбеног питања по претходним Правилницима, Управа за традицију, стандард и 

ветеране, доставиће у наредном периоду, анкету-изјаву ради изјашњавања о начину решавања 

стамбеног питања, по следећем:  
 

1. Доделом стана у закуп на неодређено време (уколико лице из члана 2. правилника и чланови 

његовог породичног домаћинства немају решено стамбено питање на територији бивших република 

СФРЈ, као и на делу територије Републике Србије (Аутономна Покрајина Косово и Метохија) 

стечен по основу рада или коришћењем максималног износа стамбеног кредита за решавање 

стамбеног питања (по основу рада), у смислу одредбе члана 3. Правилника. 
 

2. Доделом стана у закуп на неодређено време сходно члана 20. став 1. Правилника којом је 

прописано да се лицу из члана 2. које има на коришћењу стан по основу закупа на неодређено време 

из стамбеног фонда Министарства одбране и Војске Србије и који је по структури и површини 

мањи од стана који му припада по одредбама овог правилника може, на име разлике између 

структуре и површине стана који има и структуре и површине стана који му припада, доделити 

припадајући стан уколико врати тај стан у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије, 

након доделе одговарајућег стана. 
 

3. Доделом стана у закуп на неодређено време схдоно одредби члана 20. став 2. Правилника којом 

је прописано да се лицу из члана 2. које има у својини стан (стамбену зграду) који је по структури и 

површини мањи од стана који му припада по одредбама овог правилника, може на име разлике 

између структуре и површине стана који има и структуре и површине стана који му припада, 

доделити припадајући стан уколико уговором о размени власништва стан у својини на територији 

Републике Србије из којег се исељава пренесе у стамбени фонд Министарства одбране и Војске 

Србије и ако у месту у којем се налази стан који преноси у стамбени фонд Министарства одбране и 

Војске Србије постоји потреба за станом такве површине или структуре, ради решавања стамбеног 

питања другог лица из члана 2. овог правилника.  
 

4. Доделом стана у закуп на неодређено време сходно одредби члана 20. став 3. Правилника којом 

је прописано да се лицу из члана 2. које је на територији република бивше СФРЈ имало у својини и 

отуђило по структури и површини мањи стан (стамбену зграду) од стана (стамбене зграде) који му 

припада по одредбама овог правилника, а стечен је по основу рада, може доделити стан на 

територији Републике Србије уколико прибави у својину други стан на територији Републике 

Србије, који уговором о размени власништва из којег се исељава пренесе у стамбени фонд 

Министарства одбране и Војске Србије и ако у месту у којем се налази стан који преноси у 

стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије постоји потреба за станом такве површине 

или структуре, ради решавања стамбеног питања другог лица из члана  
 

5. Не прихватањем напред наведених начина решавања стамбеног питања. 

 

НАПОМЕНА: 
 

*Изјаву за запослена лица оверава надлежни старешина. 

*Изјава за пензионисана лица оверава се у суду или општини у месту пребивалишта или код  

јавног бележника.  

*Изјаву доставити Управи за традицију, стандард и ветеране, Улица Немањина број 15 Београд. 

 
УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ 


