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361. 

На основу члана 95. став 3, а у вези са чланом 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон и 10/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министар-
ства одбране, 

Влада доноси 

З А К Љ У Ч А К 

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о платама професионалних при-
падника Војске Србије, Број: 4714-35/2015 од 15. октобра 2015. године, који је саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству одбране. 

05 Број: 110-11154/2015 
У Београду, 23. октобра 2015. године 

В Л А Д А 

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Вучић, с. р. 

На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 − др. закон и 10/15), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ПРОФЕСИОНАЛНИХ 

ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о платама професионалних припадника Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 28/11, 18/13 – 
др. правилник, 15/14 и 28/14) члан 9. мења се и гласи: 

„Члан 9. 

Коефицијент према чину одређује се према личном чину који официр односно подофицир има и износи: 
  1) за генерала и адмирала ................................................ 1,40 
  2) за генерал-потпуковника и вицеадмирала ................. 1,30 
  3) за генерал-мајора и контраадмирала ......................... 1,20 
  4) за бригадног генерала и комодора ............................. 1,10 
  5) за пуковника и капетана бојног брода ....................... 0,78 
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  6) за потпуковника и капетана фрегате .........................  0,72 
  7) за мајора и капетана корвете ......................................  0,65 
  8) за капетана и поручника фрегате ...............................  0,58 
  9) за поручника и поручника корвете ............................  0,56 
10) за потпоручника ..........................................................  0,54 
11) за заставника прве класе .............................................  0,49 
12) за заставника ................................................................  0,40 
13) за старијег водника прве класе ..................................  0,35 
14) за старијег водника .....................................................  0,33 
15) за водника ....................................................................  0,28.“ 

Члан 2. 

У члану 10. став 1. после речи: „који има последњу службену оцену ’нарочито се истиче’ (одличан)“ брише се 
запета и додају се речи: „односно описну оцену ’потпуно функционално оспособљен за дужност коју обавља’,“. 

Члан 3. 

Члан 11. став 1. мења се и гласи: 
„Најнижи положај за чин: 
  1) генерала и адмирала ....................................................  II 
  2) генерал-потпуковника и вицеадмирала .....................  IV 
  3) генерал-мајора и контраадмирала .............................  VI 
  4) бригадног генерала и комодора .................................  VII 
  5) пуковника и капетана бојног брода ...........................  XII 
  6) потпуковника и капетана фрегате ..............................  XV 
  7) мајора и капетана корвете ..........................................  XVII 
  8) капетана и поручника фрегате ...................................  XX 
  9) поручника и поручника корвете, потпоручника, 

             заставника прве класе, заставника и старијег 
             водника прве класе ......................................................  XXI 

10) старијег водника ..........................................................  XXII 
11) водника .........................................................................  XXIII.“ 

Члан 4. 

У члану 12. став 2. после речи: „изречене дисциплинске казне“ брише се тачка и додају се речи: „или сме-
њивања са формацијског места“. 

Члан 5. 

У члану 16. став 1. тачка 2. речи: „руководиоце обезбеђења штићених лица“ замењују се речима: „руково-
диоце обезбеђења одређених лица“. 

Члан 6. 

У члану 25. став 3. после речи: „групе радног места“ брише се тачка и додају се речи: „у односу на платни 
разред групе радног места и броја бодова у коју је разврстано формацијско место на које је распоређено“. 

Члан 7. 

Члан 26. мења се и гласи: 

 „Члан 26. 

Цивилном лицу које се због потреба службе распоређује на одговарајуће радно место коефицијент се од-
ређује према платном разреду групе радног места и броју бодова у коју је радно место разврстано. 

Цивилном лицу из става 1. овог члана одређује се достигнути коефицијент који је имало пре распоређива-
ња ако је то за њега повољније, осим ако је распоређивање последица изречене дисциплинске казне. 
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Ако се цивилно лице из ст. 1. и 2. овог члана не распоређује на радно место које је разврстано у вишу гру-
пу радних места или у виши платни разред у односу на групу радних места или платни разред радног места на 
које је претходно било распоређено, напредује према оценама из члана 25. ст. 1. и 2. овог правилника за два 
платна разреда односно за један платни разред у односу на платни разред групе радних места и броја бодова 
радног места на које је распоређено односно у односу на достигнути коефицијент.“  

Члан 8. 

Члан 34. мења се и гласи: 

„Члан 34. 

Професионалном припаднику Војске Србије за сваки сат који по писаном налогу надлежног старешине 
ради дуже од пуног радног времена (прековремени рад) припада сат и по слободно. 

Прековремени рад се тромесечно прерачунава у слободне сате које професионални припадник Војске Ср-
бије мора да искористи најкасније у року од шест месеци од протека тромесечја у којем их је остварио. 

Изузетно, професионалном припаднику Војске Србије који не може да искористи слободне сате због тога 
што природа послова радног места чешће захтева тако обиман прековремени рад, може да се исплати додатак 
за сваки сат прековременог рада који износи 26% вредности радног сата плате, уз претходно прибављену са-
гласност министра одбране. 

Професионалном припаднику Војске Србије који прековремено ради у случајевима прописаним чланом 83. 
ст. 1. и 2. Закона, не припада увећање из чл. 31. и 32. овог правилника и ст. 1. до 3. овог члана. 

Професионалном припаднику Војске Србије из састава Батаљона Војне полиције за специјалне намене 
„Кобре“ за дане када је ангажован на реализацији мера превентивно-техничке заштите и мера физичке зашти-
те одређених лица и објеката, плата за тај рад увећава се у паушалном износу од 60% од припадајуће плате за 
пуно радно време. 

Професионалном припаднику Војске Србије из става 5. овог члана за дане када је ангажован на непосред-
ној физичкој заштити одређених лица, плата за тај рад увећава се у паушалном износу од 70% од припадајуће 
плате за пуно радно време. 

У случају да професионални припадник Војске Србије може истовремено остварити увећање плате из ст. 5. 
и 6. овог члана, припада увећање по основу који је за њега повољнији.“ 

Члан 9.  

У члану 35. став 3. речи: „помоћника министра одбране за људске ресурсе“ замењују се речима: „помоћ-
ника министра одбране за буџет и финансије“. 

Члан 10.  

Члан 36. став 1. мења се и гласи: 
 „Додатак за рад ноћу, додатак за рад на дан празника који није радни дан, додатак за додатно оптерећење 

на раду, накнада трошкова за рад на терену, увећање плате по основу ангажовања на реализацији мера пре-
вентивно-техничке заштите и мера физичке заштите одређених лица и објеката и накнада трошкова за службу 
на посебним војним објектима искључују додатак за прековремени рад.“ 

Члан 11. 

Члан 40. мења се и гласи: 

„Члан 40. 

Професионалном војном лицу за време привремене спречености за рад због професионалне болести, по-
вреде на служби, трудноће, породиљског одсуства, неге детета или посебне неге детета, на располагању и стању 
у служби на лечењу и боловању припада накнада плате у истом износу као да је радило. 

Професионалном војном лицу за време привремене спречености за рад због болести или повреде која није 
последица професионалне болести или повреде на служби припада накнада плате у износу 95% од плате коју бу 
остварило да је радило.  

Накнада плате из става 2. овог члана за време привремене спречености за рад која траје до 30 дана испла-
ћује се на терет средстава Министарства одбране.“ 
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Члан 12. 

Члан 44. став 1. мења се и гласи: 
 „Официру у радном односу на одређено време, подофициру у радном односу на одређено време и профе-

сионалном војнику којима престане служба у Војсци Србије због тога што су оглашени неспособним за ду-
жност за коју су примљени на одређено време услед професионалне болести или повреде на раду, или ако им 
служба у Војсци Србије престане због укидања формацијског места, припада отпремнина у висини бруто пла-
те која би им припадала у последњем месецу пре престанка службе, зависно од времена проведеног у служби 
на одређено време, и то: 

1) до десет година – у износу једномесечне бруто плате са минулим радом; 
2) преко 10 до 15 година – у износу двомесечне бруто плате са минулим радом; 
3) преко 15 година – у износу тромесечне бруто плате са минулим радом.“ 

Члан 13. 

У члану 57. став 3. речи: „новчане награде“ замењују се речима: „јубиларне награде“. 

Члан 14. 

У члану 63. речи: „помоћник министра одбране за људске ресурсе“ замењују се речима: „помоћник мини-
стра одбране за буџет и финансије“. 

Члан 15. 

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном војном листу“, а примењује се почев од обрачуна и исплате плате за новембар 2015. године, осим од-
редбе члана 11. која се примењује почев од 1. јануара 2016. године.   

Број: 4714-35/2015 
У Београду, 15. октобра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

362. 
На основу члана 111а Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 

104/09 – др. закон и 10/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – ис-
правка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства одбране, 

Влада доноси 

З А К Љ У Ч А К 

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о решавању стамбених потреба 
запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, који је саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству одбране. 

05 Број: 110-11308/2015 
У Београду, 23. октобра 2015. године 

В Л А Д А 

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Вучић, с. р. 
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На основу члана 111а Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 
− др. закон и 10/15), министар одбране, уз сагласност Владе, доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о решавању стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 14/14), у члану 2. став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

Члан 2. 

У члану 3. речи: „на територији бивших република СФРЈ, као и на делу територије Републике Србије 
(Аутономна Покрајина Косово и Метохија):“ замењују се речима: „на територији Републике Србије, као и на 
територији бивших република СФРЈ:“. 

Члан 3. 

У члану 9. став 1. после тачке 4) тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 5), која гласи: 
„5) за лице које бесправно станује у стану или заједничкој просторији, слободном пословном простору, 

просторији погодној за становање и грађевинском простору у стамбеној згради адаптираном у просторије за 
становање – 1 бод.“. 

Члан 4. 

У члану 10. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 
„Подносилац захтева који бесправно користи стан или заједничку просторију, слободан пословни про-

стор, просторију погодну за становање и грађевински простор у стамбеној згради адаптиран у просторије за 
становање не остварује бодове из става 1. овог члана, и то од дана када Комисија за наменско коришћење 
стамбеног фонда Министарства одбране и Војске Србије у саставу организационе јединице Министарства од-
бране надлежне за инфраструктуру утврди бесправно коришћење.“ 

Члан 5. 

У члану 12. став 4. мења се и гласи: 
„Здравствено стање доказује се налазом, оценом и мишљењем надлежне војнолекарске комисије, а теле-

сно оштећење и инвалидност решењем надлежног органа пензијског и инвалидског осигурања.“ 
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 
„Листу тешких трајних болести у смислу става 1. тачка 1) овог члана решењем утврђује организациона је-

диница Министарства одбране надлежна за послове војног здравства.“ 
Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 6. 

У члану 14. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„За лица која своје стамбене потребе решавају враћањем имајућег стана у стамбени фонд Министарства 

одбране и Војске Србије утврђују се посебне листе реда првенства из става 1. овог члана.“ 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 
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Члан 7. 

У члану 19. став 2. мења се и гласи: 
„Лицу из члана 2. ст. 2. и 3. овог правилника даје се стан у закуп у било којем гарнизону односно месту на 

територији Републике Србије.“ 
Ст. 3. и 4. бришу се. 
У досадашњем ставу 5. који постаје став 3. речи: „Ваздухопловства и противваздухопловне одбране“ заме-

њују се речима: „Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране“. 

Члан 8. 

У члану 20. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 
„Лицу из члана 2. овог правилника које има у својини по структури и површини неодговарајући стан у од-

носу на стан који му припада по одредбама овог правилника може се, на име разлике између структуре и по-
вршине стана који има и структуре и површине стана који му припада, доделити припадајући стан под усло-
вом да стан који има у својини пренесе у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије и уколико 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, што се уређује уговором о стицању сусвојине на стану. 

Лицу из члана 2. овог правилника које је на територији република бивше СФРЈ имало у својини и отуђило 
по структури и површини неодговарајући стан (стамбену зграду) у односу на стан који му припада по одред-
бама овог правилника, а стечен је по основу рада, може се доделити стан на територији Републике Србије 
уколико прибави у својину други стан на територији Републике Србије и пренесе га у стамбени фонд Мини-
старства одбране и Војске Србије и ако у месту у којем се налази стан који преноси у стамбени фонд Мини-
старства одбране и Војске Србије постоји потреба за станом такве површине или структуре ради решавања 
стамбеног питања другог лица из члана 2. овог правилника, што се уређује уговором о стицању сусвојине на 
стану.“ 

Члан 9. 

У члану 21. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 
„Лице из члана 2. овог правилника које жели да своје стамбено питање реши на начин и под условима из 

члана 20. ст. 2. и 3. овог правилника у обавези је да приликом подношења захтева за доделу стана организаци-
оној јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове достави: 

1) својинскоправну документацију за стан који има односно доказ да је као власник уписан на стану (из-
вод из листа непокретности који није старији од шест месеци и основ стицања својине на стану) и доказ да је 
плаћен порез на пренос апсолутних права на непокретност коју има; 

2) уговор о откупу стана и потврду да је плаћена купопродајна цена, уколико је стан откупило из стамбе-
ног фонда Министарства одбране и Војске Србије, а ванкњижни је власник; 

3) изјаву оверену код надлежног општинског органа управе, суда или јавног бележника да на стану нема 
уписаног или неуписаног терета.“ 

Члан 10. 

Члан 22. мења се и гласи: 

„Члан 22. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове на основу података из зах-
тева и докумената из члана 21. ст. 3. и 4. овог правилника доноси решење у складу са одредбама овог правил-
ника. 
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За лице које жели да своје стамбено питање реши на начин и под условима из члана 20. ст. 2. и 3. 
овог правилника, организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове је у обаве-
зи да пре доношења решења из става 1. овог члана ради провере својинског статуса достави организационој 
јединици Министарства одбране надлежној за инфраструктуру документацију из члана 21. став 4. овог пра-
вилника. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру проверава својинскоправну 
документацију и податке о стану у својини лица (место, улица и број, спрат, структура и површина, функцио-
налне карактеристике са димензијама и ознакама просторија, опремљеност, систем грејања, инсталације и 
др.) и изласком на лице места утврђује и фактичко стање непокретности и проверава да ли одређена непокрет-
ност у грађевинском смислу испуњава услове који су предвиђени за станове из стамбеног фонда Министар-
ства одбране и Војске Србије и сачињава записник о утврђеном чињеничном стању. 

Уколико је адаптацијом, реконструкцијом или на други начин дошло до промене техничких параметара 
стана, а лице које жели да своје стамбено питање реши на начин и под условима из члана 20. ст. 2. и 3. овог 
правилника прихвати да промењене техничке параметре врати у пређашње стање према својинскоправној до-
кументацији стана у обавези је да то учини у року од 30 дана од дана потписивања изјаве код организационе 
јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. 

Уколико лице из става 4. овог члана одбије да промењене техничке параметре стана врати у пређашње 
стање, организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру у обавези је да у записни-
ку о утврђеном чињеничном стању констатује да технички параметри стана не одговарају својинскоправној 
документацији стана. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру у року од 15 дана од дана 
утврђивања података из ст. 3. и 4. овог члана доставља организационој јединици Министарства одбране над-
лежној за стамбене послове писани извештај са ставом о испуњености услова предвиђених за станове из стам-
беног фонда Министарства одбране и Војске Србије, уз који прилаже записник о утврђеном чињеничном стању. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове, након добијања извештаја 
из става 6. овог члана, одлучује о праву лица да стамбено питање решава преношењем стана који има у своји-
ни у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије. 

Поступање по жалбама на решење из става 1. овог члана решава лице непосредно претпостављеном лицу 
које је донело првостепено решење.“ 

Члан 11. 

У члану 23. став 1. после речи: „надлежни општински орган управе“ додају се запета и речи: „суд или јав-
ни бележник“. 

Члан 12. 

У члану 27. став 3. после речи: „Уговор о закупу стана“ додају се речи: „и уговор о стицању сусвојине на 
стану“. 

Члан 13. 

После члана 27. додају се чл. 27а и 27б, који гласе: 

„Члан 27а 

Коначна и извршна решења о додели стана лицу из члана 20. ст. 2. и 3. овог правилника Стамбена коми-
сија доставља организационој јединици Министарства одбране надлежној за инфраструктуру ради спровође-
ња поступка за закључење уговора о стицању сусвојине на стану. 

Према подацима о становима из решења о додели стана и утврђеној површини идеалног дела стана са ли-
цем које је добило стан у закуп закључује се уговор о стицању сусвојине на стану и уговор о закупу дела 
стана на неодређено време. 
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Вредност станова који су предмет уговора о стицању сусвојине на стану утврђује се по тржишним услови-
ма, на основу тржиште вредности m2 стана и укупне појединачне тржишне вредности станова коју утврђује 
надлежна пореска управа Министарства финансија. 

На основу утврђене тржишне вредности станова, организациона јединица Министарства одбране надлежна 
за инфраструктуру израчунава разлику тржишне вредности станова, а затим је дели са тржишном ценом m2 
стана из стамбеног фонда Министарства одбране и Војске Србије. На тај начин утврђује се и површина идеал-
ног дела стана која остаје у стамбеном фонду Министарства одбране и Војске Србије за коју се закључује уго-
вор о закупу дела стана на неодређено време. 

Ако је тржишна вредност стана из стамбеног фонда Министарства одбране и Војске Србије нижа од тр-
жишне вредности стана који је у својини лица, Министарство одбране нема обавезу да исплати односно да на-
докнади утврђену разлику тржишне вредности станова. 

Члан 27б 

Уговор о стицању сусвојине на стану закључује старешина организационе јединице Министарства одбра-
не у чијем саставу је стручна служба надлежна за припрему и закључење уговора о закупу и откупу стана. 

Уговор о стицању сусвојине на стану обавезно садржи: 
1) одредбу према којој се уговор сматра раскинутим уколико лице у року од 30 дана од дана закључења 

уговора Министарству одбране записнички не преда стан у својини, уређен и слободан од лица и ствари са 
доказом о измиреним комуналним и другим трошковима; 

2) одредбу да је лице које преноси стан у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије уписано 
у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима као власник стана без уписаних терета односно 
одредбу да је ванкњижни власник уколико је стан откупило из стамбеног фонда Министарства одбране и Вој-
ске Србије и да је откупну или купопродајну цену исплатило у целости; 

3) одредбу да су измирене пореске обавезе за стан који се преноси у стамбени фонд Министарства одбра-
не и Војске Србије. 

Образац Уговора о стицању сусвојине на стану одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни 
део.“ 

Члан 14. 

Правоснажна решења о размени власништва донета по ранијим прописима која до ступања на снагу овог 
правилника нису реализована реализоваће се закључењем уговора о сусвојини на стану по одредбама овог 
правилника. 

Члан 15. 

До доношења решења о листи тешких трајних болести, бодове по основу здравственог стања утврђивати 
према Решењу о листи тешких трајних болести које утичу на решавање стамбених питања („Службени војни лист“, 
број 1/06). 

Члан 16. 

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном војном листу“. 

Број 67-64/2015 
У Београду, 20. октобра 2015. године 

 
Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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УГОВОР 
О СТИЦАЊУ СУСВОЈИНЕ НА СТАНУ 

 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
1. Република Србија – Министарство одбране – Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина бр. 15 
    (у даљем тексту: Уговорна страна 1), ПИБ: 102116082, МБ: 0709360, кога заступа ______________________ 
 

и 
 

2. ____________________________, ЈМБГ __________________, из ___________________________________ 
ул. ______________________________ бр. ____ (у даљем тексту: Уговорна страна 2). 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Стицање сусвојине преношењем Републици Србији – кориснику Министарству од-
бране права власништва на ____________ стану бр. ______, по структури ______, на ______ спрату, површине 
______ m2, на кат. пар. бр. ___ КО _____, ЛН бр. ___, у замену за идеални део _______ стана у _____________ 
ул. __________________ бр. _____, стан бр. _____, на ___ спрату, површине _____ m2, на кат. пар. бр. ______ 
КО _________, ЛН бр. ______ којим располаже Република Србија – корисник Министарство одбране. 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

1. Да је Уговорна страна 1 носилац права располагања, књижни власник _________________________ стана у 
____________________, ул. ___________________ бр. ___ стан бр. ___, на ___ спрату, површине ___ m2, на 
кат. пар. бр. ____ КО ____, ЛН бр. ____, по основу Уговора бр. _____, овереног пред ____________ судом, 
под Ов. бр. ______, Анекса уговора бр. _____, овереног пред ____________ судом у ___________ под Ов. 
бр. ______ од ______ године. 

2. Да је Уговорна страна 2 књижни власник _________________________ стана у ______________________ у 
ул. ___________________ бр. ____, стан ____, на ____ спрату, површине ____ m2, на кат. пар. бр. ______ и 
____ КО ______, а по основу Уговора о купопродаји – откупу непокретности бр. ____ од ____ године, 
овереним пред __________________ судом у ______________________ под Ов. бр. ____ од ______ године. 

3. Да је Решењем Сектора за људске ресурсе Министарства одбране – Управе за традицију, стандард и ветеране 
УП-1 бр. _____ од _____ године Уговорној страни 2 дат у закуп на неодређено време стан из тачке 1. овог 
члана, уз обавезу да ____________ стан који се налази у ___________________, ул. ___________________, 
стан бр. ____, површине ____ m2  пренесе у својину Републике Србије – корисника Министарства одбране. 

4. Да је Министарство финансија – Пореска управа – Филијала _____________________, актом ______ од 
____ утврдила тржишну вредност _____________ стана у __________________ ул. _____________________ 
бр. ____, стан бр. ____, на ____ спрату, површине ____ m2, постојећем на кат. пар. бр. ______ КО ________, 
ЛН ___, у износу од ______ динара по m2, што за укупну површину стана од _____ квадрата износи укупно 
______ динара, а Пореска управа – Филијала _____________________, актом бр. ______ од ______ године 
утврдила је тражену вредност ______ стана у ___________________ у ул. ___________________ бр. ___, 
стан ___, на ___ спрату, површине ____ m2, на кат. пар. бр. ____ и ___ КО ______, ЛН бр. ______ у износу 
од ______ динара по m2 што за укупну површину стана од ______ квадрата износи укупно ______ динара, 
на основу чега је утврђен сувласнички део Уговорне стране 2 на __________ стану у ___________________, 
ул. ______________________ бр. ____, стан бр. ____, на ____ спрату, површине _____ m2, постојећем на 
кат. пар. бр. ______ КО ______, ЛН бр. од ____% или _____/_____ идеалних делова односно на делу стана у 
површини од _____ m2. 
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Члан 2. 

Уговорне стране сагласно прихватају тржишне вредности станова из члана 1. овог уговора, које је на основу 
достављених података Министарства финансија Републике Србије – надлежне пореске управе утврдила Ко-
мисија Војнограђевинског центра „Београд“ у записнику бр. _____ од _____ године, а који чини саставни део 
овог уговора. 

Члан 3. 

Уговорна страна 1 као власник _________________ стана у __________________, ул. ___________________ 
бр. ____, стан бр. ___, на ___ спрату, површине ____ m2, на кат. пар. бр. __________ КО ______, ЛН бр. ___ 
преноси право сувласништва ____ на ____% или _____/_____ идеалних делова наведене непокретности 
односно на делу стана у површини од ____ m2. 

Члан 4. 

Уговорна страна 2 као власник _________________ стана у __________________ у ул. ____________________ 
бр. ____, стан ____, на _____ спрату, површине ____ m2, на кат. пар. бр. _____ и ____ КО ______, ЛН 
_________ преноси право власништва на наведеној непокретности Републици Србији – кориснику Министар-
ству одбране. 

Члан 5. 

Уговорне стране под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврде да на предметним непокретно-
стима не постоје терети хипотеке нити права трећих лица којима се умањују или ограничавају права на непо-
кретностима, као и да нису предмет судског или другог поступка, нити су под забраном располагања. 

Члан 6. 

На основу овог уговора, Уговорна страна 2 постаје власник на ______/______ идеалних делова стана из члана 1. 
овог уговора, што одговара површини од ____ m2. 

Уговорна страна 1 остаје власник на ____/____ идеалних делова стана бр. ____ у ул. ___________________ 
бр. ____ у __________________, што одговара површини од ____ m2, а стиче право својине и постаје власник 
целог ______ стана бр. ___ у ул. ___________________ бр. ___, површине ___ m2 у ______________________. 

Члан 7. 

Преостали део стана бр. ____ у ул. _________________ бр. ____ у ____________________, површине ____ m2 

у _____________________, Уговорна страна 1, на основу Решења Сектора за људске ресурсе – Министарства 
одбране – Управе за традицију, стандард и ветеране УП-1 бр. _____ од ______ године даје Уговорној страни 2 
у закуп о чему ће се закључити посебан Уговор о закупу дела стана сагласно Правилнику о решавању стамбе-
них потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 14/14 и ____). 

Члан 8. 

Уговорна страна 2 обавезује се да ______ стан бр. ____ у ул. ___________________ бр. ___, површине ___ m2, 
на ______ спрату, у __________________ записнички преда Војнограђевинском центру „Београд“ уређен и 
слободан од лица и ствари, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења овог уговора, након че-
га ће се закључити Уговор о закупу дела стана бр. ____ ул. __________________ бр. ____ у _______________. 
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Члан 9. 

Обавезује се Уговорна страна 2 да приликом закључивања овог уговора преда Уговорној страни 1 целокупну 
оригиналну документацију о стицању својине на стану бр. _____ у ул. __________________________ бр. ____, 
површине _____ m2, на ____ спрату, у ____________________ (уговор о купопродаји стана, докази о укњижби 
у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, грађевинска и употребна дозвола и потврда да 
је купопродајна цена исплаћена у целости) и доказе о измиреним комуналним и другим трошковима (струја, 
комуналије др.) и измиреним доспелим пореским обавезама, закључно са даном записничке примопредаје 
стана. 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да трошкове стављања солемнизационе клаузуле на овај уговор сноси Уговорна 
страна 2. 
На основу овог уговора, а након испуњења услова из члана 8. овог уговора, свака уговорна страна за себе и о 
свом трошку може у одговарајућим јавним књигама укњижити право својине на непокретности коју по овом 
уговору добија без даљег суделовања друге уговорне стране (clausula intabulandi). 

Члан 11. 

Обавезује се свака уговорна страна да у року од 10 (десет) дана од дана стављања солемнизационе клаузуле 
на овај уговор поднесе пореску пријаву надлежној пореској управи према седишту где се непокретности нала-
зе ради регулисања пореских обавеза. 
Обавезује се Уговорна страна 2 да оверену копију уговора о сусвојини са клаузулом о регулисаном порезу до-
стави Уговорној страни 1 у року од 8 (осам) дана од дана окончања поступка пред пореским органом по под-
нетој пореској пријави. 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да уколико Уговорна страна 2 у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења 
уговора Министарству одбране записнички не преда стан у својини, уређен и ослобођен од свих лица и ствари 
са доказом о измиреним комуналним и другим трошковима и доказ да су измирене пореске обавезе, Мини-
старство одбране раскинуће овај уговор једностраном изјавом воље и писмено обавестити Уговорну страну 2 
о последицама раскида овог уговора. 
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих 3 (три) примерка задржава Уговорна страна 1, 
1 (један) примерак Уговорна страна 2, а 1 (један) примерак је за потребе јавног бележника. 
 
 
 
 
 
 
ЗА УГОВОРНУ СТРАНУ 1            УГОВОРНА СТРАНА 2 
Начелник Војнограђевинског центра „Београд“                                      _________________________________    
 
________________________________________ 
                 ЈМБГ ___________________________ 

                 л.к. бр. __________________________ 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф. 

Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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