
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ 

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

Управа за традицију, стандард и ветеране 
 

Обавештење о додели станова у закуп 
 

Стамбена комисија je на седници одржаној дана 12.01.2021. године доделила 24 стана у закуп, 

по следећем: 
 

Одлукoм о расподели расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време, број број 

2955-3 од 22.10.2020. године са пресеком стања на дан 27.11.2020. године предвиђено је да се 

расподели 28 стана. На седници су подељена: у Београду две гарсоњере категорији војни 

намештеници, два 1,0-собна стана категорији подофицир и војни службеник, три 1,5-собна 

стана категорији официр, подофицир и војни службеник, осам 2,0-собних станова категорији 

официра и једног војног службеника, и по један 2,5-собан и 3,0-собан стан у категорији 

официра, у Врању по један 1,0-собан и 2,0-собан стан категорији официра, у Лесковцу један 

1,0-собан стан категорији војних намештеника, у Нишу једна гарсоњера војном службенику и 

1,0-собан стан категорији официра, у Новом Саду један 4,0-собан стан категорији официра и у 

Ужицу један 1,0-собан стан категорији војних намештеника. По овој одлуци остало је 

неподељено 4 стана, и то за 1 стан (двособан) у Босилеграду, за 1 стан (гарсоњера) у 

Књажевцу, за 1 стан (гарсоњера) у Лесковцу и за 1 стан (гарсоњера) у Сурдулици, 

констатовано је да нема стамбених интересената. 

 

Доделу преосталих станова, извршиће Стамбена комисија по окончању поступка провере 

стамбеног статуса за лица која се налазе на ранг листама и интересенти су за исте. Изводи из 

донетих решења налазе се на огласној табли Управе за традицију, стандард и ветеране, ул. 

Крунска бр. 13 Београд, а достављене су и свим организацијским јединицама и установама МО 

и ВС и Удружењима пензионера. Рок за подношење жалби заинтересованих лица на извршене 

доделе станова почиње од 18.01.2021. године и траје 15 дана, до 01.02.2021. године.  

 
Све информације у вези могућности решавања стамбеног питања заинтересована лица могу 

добити путем електронске поште: utsv.stambeno@mod.gov.rs и на Интернет презентацији 

Министарства одбране рубрика „СТАМБЕНО“. 

 

 

Београд 12.01.2021. године. 
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