
ДИЈАГРАМ ТОКА АКТИВНОСТИ  ПО ПРОГРАМУ  ДУГОРОЧНОГ СТАМБЕНОГ КРЕДИТИРАЊА 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Подношење 
захтева за 

субвенционисани 
стамбени кредит 

банци

Обрада 
захтева у 

банци

Подношење захтева за 
осигурање НКОСК у 
року  од 30 дана од 
момента подношења 
захтева

Обрада захтева у 
НКОСК. Доношење 
одлуке у року од 5 

радних дана уколико је 
документација 

комплетна.

СМС: НКОСК је примила Ваш захтев под бројем 
 X, дана X, у Xh. Информације о даљој процедури 
прочитајте на www.nkosk.rs

Негативна одлука 
о  захтеву

Одлука 
НКОСК

Позитивна одлука о захтеву 

СМС: НКОСК је донео позитивну одлуку
у вези са Вашим кредитом. Банка

припрема Уговора са РС. 
Бићете обавештени кад потписани 

уговори буду прослеђени банци.

Предмет хипотеке: УКЊИЖЕН ОБЈЕКАТ Предмет хипотеке: НЕУКЊИЖЕН ОБЈЕКАТ

Након позитивне одлуке 
НКОСК шаље уговоре на 

потписивање у 
Министарство, а потом  се 

уговори шаљу банци.

Банка шаље НКОСК најаву за 
исплату кредита, после 

договорa  тачног датума са 
клијентом.

СМС: Уговори са РС су потписани
 и прослеђени банци.

Банка саставља заложну изјаву ради 
уписа хипотеке.

Уговорите са банком тачан датум за 
реализацију кредита.

Исплата кредита

СМС: Министарство 
Одбране
ће у току дана пренети
средства по кредиту РС.
Све најбоље! НКОСК

Након позитивне одлуке 
НКОСК шаље уговоре на 

потписивање у 
Министарство, а потом се 

уговори шаљу банци.

СМС: Уговори са РС су потписани 
и прослеђени банци. Банка 
саставља заложну изјаву 
ради уписа хипотеке. Када 
прибавите решење о упису 

хипотеке доставите га банци.

Банка доставља НКОСК оверену заложну 
изјаву и решење о упису хипотеке. Правна 
служба проверава исправност решења о 

упису хипотеке.

СМС: НКОСК је 
верификовала упис 

хипотеке и све је спремно 
за исплату кредита. Тачан 

датум реализације 
уговарате са банком. 

Банка шаље НКОСК најаву за 
исплату кредита, после  

договора  тачног датума са 
клијентом.

Исплата кредита

СМС: Министарство Одбране
ће у току дана пренети
средствапо кредиту РС.
Све најбоље! НКОСК

● Национална Корпорација задржава право да клијенту пре доношења одлуке о осигурању постави услов, о коме је клијент дужан да се изјасни  у року од 3 дана, осим за услове који подразумевају прикупљање додатне документације која се односи на предмет  хипотеке.
● Национална Корпорација такође задржава право да накнадно одбије захтев уколико дође до промене било ког податка у вези са било којим параметром кредита у који Одбор није имао увид приликом доношења одлуке о прихватању осигурања, а који могу бити сметња у процесу трајања осигурања. 
● Национална Корпорација поред верификације решења о упису хипотеке задржава право да исправке техничких грешака у достављеном решењу затражи накнадно.
● Уговарање датума реализације са банком, подразумева предузимање свих радњи неопходних за пласирање кредита, у складу са захтевима и интерним правилима банке

СМС: Нкоск је верификовала
достављену  документацију.

Тачан датум реализације 
кредита

уговорите са банком.

Банка доставља НКОСК оверену
заложну изјаву и решење о упису 

хипотеке. Правна служба проверава 
исправност решења о упису хипотеке.
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