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ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

СНАГА - ПОВЕРЕЊЕ - ПОШТОВАЊЕ

Деловодни број: I-70/20, дана 10. октобра 2020. године
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ
Одељење за стамбене послове
На основу члана 209. Закона о раду и члана 8. Споразума о техничко-просторним и другим
условима за рад Војног синдиката Србије, МО број 10-3984 од 14. јуна 2019 године, наслову
достављамо:
ЗАХТЕВ
за достављање обавештења о критеријумима за рангирање стамбених интересената за
станове из пројекта стамбеног збрињавања припадника снага безбедности
Војни синдикат Србије, примио је више примедби припадника Војске Србије и
Министарства одбане заинтересованих за решавање стамбеног питања из пројекта Владе
Србије за стамбено збрињавање припадника снага безбедности у којима се сматрају
оштећенима јер према њиховом виђењу Министарство одбране на свом нивоу није ближе
уредило и прописало услове под којима професионални припадници Војске Србије могу
остварити право на решавање стамбеног питања из државног пројекта изградње станова за
припаднике снага безбедности.
Овакво стање ствари довело је до тога да се у систему одбране не врши рангирање кандидата
у погледу редоследа на листи, површине и структуре стана за коју је припадник
заинтересован па се дешава да стан од 70м2 купи самац, док за колегу који има
четворочлану породицу остане неодговарајући стан или ниједан. У много примера дешавало
се да станове у Београдум Новом Саду и Нишу, купују лица која не службују у тим местима
па они који ту службују и у тимместима живе са породицама не могу да остваре право на
куповину тих станова.
Према притужбама које су пристигле у Војни синдикат Србије, закључујемо да је једини
критеријум очигледно био ‘’брзи прсти’’, односно, ко је био бржи да се путем интернета
пријави за куповину оваквог стана, то право је и остварио. Чињеница је да многи
припадници којима је због одлуке министра одбране Александра Вулина, данас у 21. веку
забрањено коришћење мобилних телефона док су на послу, то право нису могли да остваре.
Ово се нарочито односи на оне који су у термину за пријављивање обављали задатке у
Копненој зони безбедности, на обезбеђењу мигрантских центара, на посебним војним
објектима или су једноставно били ангажовани на припреми за вежбу на Пештеру. Они, то
право никако нису могли да остваре. Из овог разлога се дешавало да проблем стамбеног
збрињавања реши неко ко у војсци ради две године, док старије колеге који службују по
двадесет и више година то право нису могли да остваре.

Такође, од наслова тражимо да нас обавести по ком критеријуму и на који начин је вршена
раподела односно додела на располагање ових станова по Министарствима. Ко је и на
основу ког критеријума вршио количинско и структурално распоређивање станова војсци,
полицији, БИА и сл.
Поздрављамо напоре Владе Србије да реши ово горуће питање припадника Војске Србије, и
уједно апелујемо на надлежне у Министарству одбране да у области стамбеног збрињавања
коначно заведу ред. За почетак тражимо да се објаве ранг листе припадника Војске Србије
који су у овом пројекту Владе Србије решили стамбено питање уз помоћ ‘’брзих прстију’’ и
привилегији да у правом тренутку имају приступ интернету, као и ранг листе
заинтересованих за овакав начин стамбеног збрињавања који ово право нису могли да
остваре.
Позивамо Министарство одбране, да формира радну групу или комисију у којој ће бити
укључени и представници синдиката, како би се на што транспарентнији начин омогућило
да припадници Војске Србије буду што објективније и правилно третирани и рангирани.
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