
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ 

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

Управа за традицију, стандард и ветеране 
 

Обавештење о ажурирању листе реда првенства 

стамбених интересената у МО и ВС 
 

 

Обавештавамо стамбене интересенте у Министарству одбране и Војсци Србије да је у току 

ажурирање листе реда првенства стамбених интересената у МО и ВС које реализује Управа за 

традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе. Ступањем на снагу  Правилника о 

решавању стамбених потреба запослених у Министарства одбране и Војсци Србије („СВЛ” број 

14/14, у даљем тексту: правилник), стамбено питање  припадника Министарства одбране и 

Војске Србије решава се по прописаним критеријумима за утврђивање реда првенства и 

утврђеним листама првенства према категоријама лица давањем стана у закуп на неодређено 

време. Наведени правилник ступио је на снагу 25.07.2014. године, који за разлику од 

претходног Правилника о решавању стамбених питања у Министарству одбране („СВЛˮ број 

38/05, 16/08, 26/08 и 39/08), више не прописује припадницима Министарства одбране и Војске 

Србије решавање стамбеног питања доделом зајма за припадајућу структуру стана и на име 

разлике квадрата између имајућег и припадајућег стана. Важећим правилником прописано је да 

стамбени интересенти у Министарству одбране и Војсци Србије, који поседују стан 

неодговарајуће структуре, своје стамбене потребе могу да решавају доделом стана у закуп на 

неодређено време, уз обавезу да имајући стан врате у стамбени фонд Министарства одбране и 

Војске Србије, по добијању одговарајућег стана. 

Ступањем на снагу Правилника о изменама и допунама правилника о решавању стамбених 

потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије („СВЛˮ број 31/15) прецизније су 

и додатно дефинисана одређена правна питања која су у претходном периоду онемогућавала 

лица, која су имала утврђено право по претходним правилницима да своје стамбене потребе 

решавају враћањем имајућег стана (стана у закуп и откупљеног стана) у стамбени фонд 

Министарства одбране и Војске Србије, односно решавањем путем зајма (кредита), да своје 

стамбено питање решавају према одредбама важећег правилника.  

Сходно напред наведеном, Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе 

приступила је позивању стамбених интересената који имају утврђено право по претходним 

правилницима да решавају стамбено питање  враћањем имајућег неодговарајућег стана у 

стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије, односно доделом зајма,  да  стамбеном 

органу доставе изјаву о начину решавања стамбеног питања, који је у складу са одредбама 

важећег правилника. По достављању изјаве и потребне документације, пре доношења решења о 

утврђеном праву стамбеним интересентима да решавају стамбено питање враћањем имајућег 

неодговарајућег стана у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије, приступиће се 

провери података и утврђивању да ли су настале нове околности и чињенице  у погледу обима и 

права на решавање стамбеног питања. Пре доношења решења стамбени орган доставиће 

документацију за стан који је откупљен Војнограђевинском центру „Београдˮ на оцену да ли су 

испуњени услови да предметни стан  може бити враћен у стамбени фонд Министарства одбране 

и Војске Србије. За лица којима се донесе решење да своје стамбене потребе решавају враћањем 

имајућег неодговарајућег стана у стамбени фонд  Министарства одбране и Војске Србије, 

утврдиће се посебне листе реда првенства које укључују враћање стана које лице користи (по 

основу закупа на неодређено време и откупљен стан)  и за лица која су без стана, по 

категоријама, месту решавања и структурама стана - (осам категорија по структури стана и 

месту односно гарнизону у којима има стамбених интересената). Детаљи поступка утврђивања 

права за решавање стамбених потреба враћањем имајућег неодговарајућег стана у стамбени 

фонд Министарства одбране и Војске Србије садржани су у одредбама члана 22. правилника, 



 

који је доступан на сајту Министарства одбране, рубрика „СТАМБЕНО”, поднаслов „Стамбено 

збрињавање”. 

Предвиђено је да се наведена активност формирања прелиминарних ранг листа реализује до 

краја маја ове године. Након тога постојаће две одвојене листе реда првенства према стамбеној 

угрожености, и то за: лица без стана и лица која враћају неодговарајући стан (по основу закупа 

на неодређено време и откупљен стан) које ће од 01.06.2016. године бити доступне стамбеним 

интересентима на Интернет сајту Министарства одбране. Предмети стамбених интересента који 

до предвиђеног рока не доставе комплетну документацију, решаваће се по пристизању 

тражених докумената.  По извршеном комплетирању предмета и утврђеном праву на решавање 

стамбеног питања у складу са одредбама важећег правилника, стамбени интересент биће 

рангиран на листи реда првенства. 

На прегледу који се налази на Интернет сајту Министарства одбране  тренутно налазе се само 

лица која су без стана.  

 

Сва питања и предлози у вези могућности решавања стамбеног питања могу се добити путем 

електронске поште: utsv.stambeno@mod.gov.rs или на телефон Инфо центра 011/3201-222 или 

на мобилни телефон 066/8722800, уторком и четвртком у периоду од 11.00 до 15.00 часова и на 

Интернет презентацији Министарства одбране, www.mod.gov.rs, рубрика „СТАМБЕНОˮ. 

 

Београд 28.04.2016. године. 
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