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I

УВОДНА РАЗМАТРАЊА, ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Студија социјалног становања представља основу за израду Националне
стратегије развоја социјалног становања и део је Стратегије просторног развоја
Републике Србије.
Основни циљ Студије социјалног становања је дефинисање појма и препорука
за успостављање политике социјалног становања Републике Србије, у оквиру
Стратегије просторног развоја Републике Србије. Студија пружа исцрпну
информацију о досадашњим активностима у том правцу и представља
многобројна искуства других земаља. Студија социјалног становања представља
основ у припреми Националне Стратегије развоја социјалног становања РС.
Због тога је сачињена детаљна анализа и систематизација досадашњих резултата
у остваривању социјалног становања у Републици Србији и посебно у граду
Београду у претходном периоду. То је подразумевало анализу пројеката у
српским градовима у којима су се по различитим основама решавала питања
која сва припадају теми социјалног становања од 1990. године до данас. Ови
пројекти, рађени према узорима држава са развијеном социјалном политиком и
кроз програме међународних организација, обезбеђују искуства и дају одређене
резултате који су коришћени у даљој разради кроз Стратегију.
Један од циљева Студије је истраживање и усклађивање терминологије у
изведеним пројектима и пројектима у току, као и усаглашавање са појмовима
предложеним у Закону о социјалном становању.
Посебан део Студије, који је од важности за дефинисање будуће Стратегије
социјалног становања града Београда, бави се досадашњим искуствима
београдског непрофитног, доступног и социјалног становања. Студија стога има
за циљ да отвори могућност дефинисања локалне градске стратегије и да
постави оквир за формирање правних и организационих основа реализације
пројеката социјалног становања у граду Београду.
Студија затим има за циљ поређење искустава организације и финансирања
социјалног становања земаља у региону и преглед система организације у
земљама са развијеним праксама социјалног становања.
Још један циљ Студије је формулисање препорука за Стратегију социјалног
становања у Србији, на основу претходног националног искуства, искуства
Београда и европских искустава.
Ова Студија дакле поставља циљеве система социјалног становања у Србији,
даје смернице за успостављање организације и носилаца политике социјалног
становања на локалном нивоу, наглашава важност утврђивања модалитета
субвенционисања, финансирања и кредитирања социјалног становања, указује
на значај социјалне инклузије и социјалне кохезије и поставља стратешке
приоритете у духу одрживог развоја.
Студију социјалног становања припремио је стручни тим Урбанистичког завода
Београда и невладине организације „Програм за урбани развој“, а уз подршку
Палго центра, Групе 484, Контактног бироа града Беча, Компрес-а, и Амбасаде
Аустрије у Београду.
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ИСТОРИЈА ПРОЈЕКТА
Интерес за развој и успостављање државне и локалних политика социјалног
становања присутан је од времена нестанка стамбених задруга и приватизације
друштвених станова почетком деведесетих година прошлог века. Велики број
избеглих и расељених лица који је пронашао своју домовину у Србији такође је
био повод да се успоставе делотворне политике обезбеђења станова за нове
становнике. Повећање сиромаштва је исто тако изискивало нове државне мере
везане за решавање стамбених проблема домаћинстава са приходима испод
прагова сиромаштва. У процесу израде Студије социјалног становања
постигнута је сарадња са невладиним сектором, који се у области социјалног
становања највише ангажовао и постигао значајне резултате. UN HABITAT је
организација која успешно координира многе пројекте становања од 2002.
године и њихова искуства и достигнућа у локалним управама Србије су
драгоцена за формирање Националне стратегије, што је и један од
прокламованих циљева СИРП програма за збрињавање избеглица и предмет
одржаних конференција и саветовања које су све релевантан основ за
Националну стратегију. 1
ПАЛГО центар, у сарадњи са Групом 484, Компрес-ом Београд и бројним
другим актерима, у жељи да допринесе информисању о важности социјалног
становања и потенцијалима алтернативних стамбених програма, током 2008.
године предузео је низ активности са циљем темељног упознавања са бечким
моделом социјалног становања за који већ дуже време постоји велика
заинтересованост стручне јавности у Србији.
У првој фази пројекта, фази припреме Студије социјалног становања,
референтни стручњаци окупили су се на међународној радионици „Размена
искустава о политикама социјалног становања – Дијалог о перспективама
социјалног становања у Србији“ са циљем да упознају дугу и развијену
традицију града Беча и размене своја искуства у овој области. Гост радионице
др Волфганг Ферстер (Wolfgang Förster), директор Магистратског одељења за
истраживање станоградње и међународне односе (МА 50) града Беча
представио је „Политике и праксе социјалног становања града Беча“. 2
Резултат радионице је низ препорука за побољшање и изградњу националне
стамбене политике и смерница за развој социјалног становања у Србији.
У организацији Министарства за социјална питања и заштиту потрошача
Републике Аустрије (МБСК), одељење V/2, у Бечу је 2008. године организована
радионица са темом “Социјална инклузија и изградња социјалних станова у
Бечу”, која је експертској делегацији из Београда приближила модалитете и
праксу једног од најразвијенијих и најуспешнијих система финансирања,
изградње, доделе и коришћења социјалних станова у Европи, те су ова
позитивна искуства саставни део закључака и препорука Студије социјалног
становања.
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SIRP - Settlement and Integration of Refugees Programme
Магистратско одељење 50 (МА 50) је секретаријат у Градској управи Беча, задужен за
подстицај станоградње и стамбене послове. У досадашњој комуникацији између ПАЛГО центра,
организације Компрес Београд (Контактног бироа града Беча) и управе града Беча, др Ферстер је
и званично именован за представника Беча поводом скупа о социјалном становању у Београду.
2
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КОНТЕКСТ ИСТРАЖИВАЊА
Разлози за израду студије леже у чињеници да ни до данас, двадесет година
након укидања државног становања, не постоји јасно формулисана стамбена
политика Србије, одговарајуће стамбено законодавство и пратећи прописи
везани за социјално становање, као ни институционални капацитет за
управљање и координирање пословима у овој области. Предлог новог и првог те
врсте закона о социјалном становању налази се у скупштинској процедури од
августа 2008. године, а након његовог усвајања следи поступак доношења
подзаконских аката као и постављање зацртаног концепта у пракси. Усвајањем
овог закона ствара се и правни оквир за даље активности, док се Национална
стратегија развоја социјалног становања, политике и оперативно спровођење
морају у наредном периоду посебно организационо и професионално разрадити
на нивоу Републике.
Руковођене потребом решавања сопствених социјалних и стамбених проблема,
поједине локалне самоуправе у Србији су у међувремену стицале релевантно,
конкретно искуство, реализујући поједине међународне или сопствене пројекте,
при чему су неке утврдиле и приоритетне стратешке циљеве и акционе планове
стамбених стратегија, што подразумева и и формирање непрофитног стамбеног
сектора и изградњу социјалних станова. Ови примери су усамљени, али дају
позитивне смернице за друге локалне самоуправе у Србији.
Сазнања о моделима, својинским и организационим облицима и системима
финансирања којe су у креирању и спровођењу политике социјалног становања
развиле земље ЕУ па и поједине земље у транзицији, а који би се у складу са
постојећим и будућим правним оквиром могли применити и у Србији,
представљају значајан потенцијал за формулисање нових, националних
смерница. Ова Студија приказује досадашња домаћа искуства у области
социјалног становања, као и страна искуства и добре праксе и изводи основне
препоруке за стратешки документ у изради.
У изради Стратегије просторног развоја Републике Србије једно специфично
поглавље бави се стамбеном политиком односно прецизније социјалним
становањем, и треба да формира основ за израду стратегије становања и
посебно социјалног становања у републици Србији. После друштвених промена
у двехиљадитој години, када се читава државна економска политика окреће
слободном тржишту, а чак ни Законом о планирању и изградњи се не помиње
ова нити било која врста становања као посебан интерес државе, појавила се
потреба да се јавни сектор позабави стамбеном изградњом од општег интереса.
То је део друштвено подржане изградње која обезбеђује спровођење социјалне
политике државе кроз неопходну помоћ рањивим друштвеним групама да
остваре право на стан, што оне не могу постићи на тржишту.
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ПОЈМОВИ ВЕЗАНИ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
Социјално становање
Појам социјалног становања се различито дефинише у регулативама различитих
држава, као и у радовима различитих релевантних аутора. Оно што је свима
заједничко, а присутно и у дефиницији овог појма у Предлогу закона о
социјалном становању Републике Србије је да је социјално становање
организовано обезбеђивање становања одређеног стандарда породичним
домаћинствима која из различитих, а пре свега економских и социјалних разлога
нису у могућности да себи прибаве стамбени простор на тржишту.
Смисао оваквог одређења је јасан. Развој тржишних економија, како у
развијеним земљама, тако и у земљама у транзицији изазива и социјално
раслојавање, али и појаву сиромаштва. Трајна или привремена незапосленост,
мале зараде, здравствени проблеми, поодмакло старосно доба, или материјално
необезбеђена ситуација младих људи на школовању или на почетку радног века
чине куповину или закупљивање одговарајућег стана на тржишту недоступним
одређеном проценту породица. Економска рецесија овакве проблеме само
пооштрава и мултипликује, повећавајући учешће рањивих друштвених група и
породичних домаћинста без стана. Као што је социјално становање нераздвојни
део стамбене, тако је и део социјалне политике сваке државе и локалне
заједнице, важан коректив негативних последица економског развоја и
спонтаних тржишних токова.
Владимир А. Милић дефинише социјално становање на готово идентичан
начин: „Становање одговарајућег стандарда које се обезбеђује подршком
државе за оне групе и категорије становништва које због економских,
социјалних и других разлога и ограничења не могу на тржишту и по
тржишним условима да задовоље своје стамбене потребе. Социјално
становање је економски и социјално одржив концепт који се заснива на
партнерству јавног, приватног и непрофитабилног сектора“. 3
У литератури развијених земаља постоје многобројне дефиниције социјалног
становања од којих наводимо само неке. То је, према различитим изворима:
 Становање које обезбеђују држава или стамбене асоцијације, обично
стамбени простор који се изнајмљује или се налази у мешовитом
власништву. 4
 Два типа становања се налазе у категорији социјалног становања, један
који чине јавни или државни станови, које граде држава и/или локалне
власти и друго, непрофитабилно и кооперативно становање, које је у
власништву непрофитабилних и кооперативних провајдера.5
 Изградња станова коју делимично или у потпуности финансирају државе
како би помогле породицама са ниским примањима.6
 Станови за изнајмљивање које поседују и којима управљају локалне
власти и регистровани социјални станодавци, где се ренте одређују
националним рентним режимом.7
3

Владимир А. Милић - Урбанистички аспекти социјалног становања, Београд 2006.
www.barratt-investor-relations.co.uk/media/terms/ shared ownership
5
http://vancouverpublicspace.ca/index.php?page=housingglossary
6
en.wiktionary.org/wiki/social housing
7
www2.dudley.gov.uk/documents/Brierley_Hill_Area_Action_Plan/chapter_253.html
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Социјално становање обухвата станове за изнајмљивање које поседује и
којима управља држава, непрофитна организација или деле задужења, са
циљем да се обезбеди приступачно становање.8

Све су ове дефиниције у већој или мањој мери непотпуне, стављајући акценат
или на оне који становање обезбеђују, провајдере, или на режим ренти, или
облик поседа. Социјално становање се обезбеђује у највећој мери у оквиру
локалних заједница, обезбеђују га локалне управе или непрофитне стамбене
асоцијације, уз подршку мера на нивоу државе које могу бити усмерене на
субвенционисање понуде или тражње. Може бити организовано као помоћ око
плаћања закупнине или око стицања стана у власништву, а у основи је
намењено различитим циљним групама, којима је заједничко да своју потребу за
станом нису у могућности да реализују на тржишту станова.
„Социјално становање је нешто више од обезбеђивања смештаја породицама
којима је то неопходно. Њиме би такође требало обезбедити да градови и
градићи имају економски и социјално одрживе урбане облике, требало би исто
тако да буде и контрола или баланс повећања цена или ренти у приватном
сектору, требало би да исто тако буде пружање прилика да се помогне
домаћинствима како би се уклопила у економију и друштво, а да не буде даља
маргинализација оних који су већ маргинализовани, тиче се механизама урбаног
и економског развоја на локацијама, на пример, давно изграђене спољне
периферије где постоје докази урбаног опадања и смањених инвестиција.
Коначно би требало да олакшава избор, пружајући чак и породицама са ниским
примањима могућност да себи приуште стан по сопственом избору, који би
одговарао њиховим личним потребама“. 9
У том смислу, како се истиче и у образложењу предложеног Закона о
социјалном становању Србије “Социјално становање је изузетно важан фактор
постизања социјалне равнотеже и њиме се обезбеђује интеграција свих група у
друштвену заједницу, укључујући и оне које сматрамо угроженима”10.
Социјално становање се често погрешно изједначава са јавним (државним)
становањем које је ужи појам. 11 То је само онај део социјалног становања који је
у поседу државе или локалних заједница, дакле у јавном власништву и којим
најчешће управљају локалне управе. Социјално становање је збирна категорија
која поред становања у јавном власништву обухвата и становање које поседују и
обезбеђују непрофитне стамбене асоцијације и организације. И јавном и
непрофитном приватном сектору је циљ да се обезбеди приступачно становање,
становање које је економски, социјално и индивидуално прихватљиво
породицама које су део рањивих социјалних група.
Социјално становање је данас неодвојиво повезано са политиком регионалног и
локалног развоја, са развојним плановима и политикама градова и
метроплитенских подручја, са укупном социјалном политиком, а посебно
политиком социјалне инклузије и кохезије.12 Такође је везано са стамбеним
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http://www.answers.com/topic/public-housing
www.sisr.net/cah/docs/05burke_nathousing.doc
10
Предлог закона о социјалном становању Републике Србије, образложење
11
Public housing
12
Социјална инклузија је обезбеђивање да маргинализовани припадници друштва и они који
су сиромашни имају веће учешће у доношењу одлука које се одражавају на њихов живот, што ће
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политикама, циљевима и политикама запошљавања и са одрживим развојем у
целини. У том се смислу преко успешности социјалног становања у некој
средини рефлектују њене снаге и/или слабости.
Социјална политика и социјално становање
Социјална политика је организована делатност државе и других друштвених
институција којој је циљ превладавање социјалних ризика, помоћ сиромашним и
социјално искљученим појединцима и друштвеним групама, уједначавање
животних шанси те, уопште, унапређивање социјалне добробити грађана.13
Дефинисање и одређивање садржаја социјалне политике условљено је, између
осталог, правном, социјалном и економском традицијом сваке земље. Улога
државе јесте да креира социјалну политику, стандардизује неопходне моделе,
врши надзор и финансијски интервенише у најсиромашнијим општинама како
би се уједначио развој целокупне територије, предупређујући и/или
ублажавајући регионалне и локалне разлике. Искуства развијених земаља и
земаља у транзицији показују да је ефикасан систем у остваривању овог права
могуће организовати националним програмом који неће бити подложан вољи
локалних власти.
Спровођењем мера социјалне политике остварују се и право на становање
одговарајућег стандарда. На подручју социјалне политике предмет
интересовања у овом сегменту је социјално становање и интервенције које
држава предузима у решавању стамбених проблема.
Социјална кохезија
Под социјалном кохезијом подразумева се способност једног друштва да
осигура добробит свим својим члановима, да сведе на минимум неједнакости и
избегне поделе.
Тамо где такве разлике постоје, треба предузети акције ради њиховог
смањивања. Ни једно друштво није у потпуности кохезивно, ради се о идеалу
којем свако друштво треба да тежи кроз одржавање, побољшавање и
прилагођавање променама које се дешавају у економској, социјалној и
политичкој сфери. Социјална кохезија развија солидарност, а ако постоји
сиромаштво и искљученост онда постоји обавеза пружања помоћи социјално
рањивим члановима друштва. Социјална политика треба да направи равнотежу
између двосмерних промена у економији (повећање стопе незапослености као
последица транзиције, приватизације, рационализације, економске рецесије и
др.) и остварења социјалне правде. Нова стратегија за социјалну кохезију Савета
Европе одобрена од Савета министара 31. марта 2004. године проблем
социјалног становања поставља у битно нови контекст, остваривања пуне
им омогућити да побољшају свој животни стандард и укупно благостање,
www.cpa.ie/povertyinireland/glossary.htm.
Положај са кога неко има приступ свим користима и добробитима од укупних прилика које су
на располагању члановима неког друштва. www.london.gov.uk/mayor/strategies/sds/furtheralts/docs/glossary.rtf.
Социјална кохезија је сложен појам који означава везе које спајају људе у неком друштву.Има
пет основних димензија: материјалне прилике, социјални ред, сигурност и слободу, позитивну
интеракцију између појединаца и заједница, социјалну инклузију или интеграцију и социјалну
једнакост. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_cohesion
13
Социјална политика, Пуљиз, В, Загреб 2005.
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социјалне кохезије у државама чланицама. Право на становање посматра се у
склопу других социјалних права а као предуслов стварања социјалне кохезије у
једном друштву.
У тачки 16. овог документа реафирмисани су и принципи везани за:
 jеднакост и права за све без икакве дискриминације;
 приступе квалитетним и свима доступним услугама;
 посебно уважавање потреба рањивих чланова друштва;
 избегавање социјалног обележавања и изолације особа са посебним
потребама;
 увођење правичне и одрживе фискалне политике;
 партиципацију корисника у креирању политике везане за остваривање
услуга социјалне заштите.

Белгија, 2006.
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ЦИЉНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА
Један од основних циљева Стратегије социјалног становања је дефинисање
циљних група становништва којима је неопходна подршка и помоћ у
остваривању права на стан.
Основна циљна група су породице и појединци који по својим приходима нису
у могућности да себи обезбеде становање (сопствени стан или стан у закуп) по
тржишним околностима. Ово подразумева и јасно вредновање основног и
допунских критеријума као што су величина породице, сагледавање свих извора
прихода како оних из радног односа тако и оних неформалних, број
издржаваних чланова домаћинства, старосну доб породице, итд, ради
утврђивања објективних околности и евентуалних корекција основног,
приходног критеријума.
Све остале циљне групе се дефинишу правном регулативом и политиком у
области социјалног становања. У прописима и пракси европских земаља у ове
друге групе спадају домаћинства чији су чланови у поодмаклој животној доби,
млади људи који тек заснивају породицу или на школовању, различити облици
породица или појединаца са посебним потребама у шта се негде укључује и
старост, као и различити облици болести и инвалидитета, особе неспособне за
рад, избегличке или етничке групе, итд.
Циљне групе се одређују у складу са материјалним могућностима неке
заједнице и државе и њеним специфичним околностима и проблемима и
предмет су посебних прописа и правилника.

Шпанија, 2006.
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II

ИСКУСТВА СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
ОД 1990. ГОДИНЕ ДО ДАНАС

ИСТОРИЈАТ
ПОЛИТИКА

СТАМБЕНОГ

ЗАКОНОДАВСТВА

И

СТАМБЕНИХ

Стамбену политику у последњој деценији двадесетог и првој деценији
двадесетпрвог века карактерише радикални прелаз са концепта државе
благостања на неолиберални концепт. Нагло повлачење државе из ове области и
потпуна дерегулација довели су до тога да је за највећи део становништва
обезбеђење стамбеног простора постао непремостив проблем, а за предузимаче
стамбена изградња постаје изузетно уносна делатност. Држава је постепено
напуштала бављење стамбеном политиком, да би на крају остала готово без
икаквих институционалних и кадровских капацитета да се њоме бави.
Овај период се не може јасно поделити по фазама, већ се једино може говорити
о иницијалној, прекретној мери – приватизацији друштвеног стамбеног фонда и
мањем броју међусобно некохерентних иницијатива и процеса који су
обележили стамбену политику од средине 1990-тих до данас. Значајне
друштвене појаве које су утицале на промене и у стамбеној политици су ратови
на простору бивше СФРЈ, велики егзодус готово пола милиона Срба из
Хрватске и БиХ, сукоби на Косову и Метохији, бомбардовање Србије и нови
егзодус преко 200.000 Срба и другог неалбанског живља са Косова и Метохије,
промена режима и политичка демократизација 2000. године и децентрализација
државе. До 2003-2004. године процеси стамбене политике пратили су
краткорочне политичке циљеве уз даље урушавање деценијама развијаних
институција и капацитета. Од тада почињу постепено да се кристалишу нова
системска решења, која и даље нису резултат конзистентне дугорочне политике,
већ издвојене иницијативе које не прате стварно припадајуће надлежности. Тако
се дешава да се истовремено развијају слични инструменти, али са потпуно
различитим побудама и политичким циљевима, реализују програми намењени
истој популационој групи, али под различитим условима коришћења и сл.
Потпуно одсуство хоризонталне и вертикалне координације и међу секторима и
међу нивоима власти одсликавало је реалан ниво политичке културе и
коалиционе владавине идејно непомирених политичких партнера.
Приватизација друштвеног стамбеног фонда
Прекретница у стамбеној политици Србије наступа 1990. године када је држава
укинула четрдесетогодишњи систем финансирања друштвене стамбене
изградње. Заокрет ка тржишту као „саморегулишућем“ механизму учињен је у
нади да ће се за део популације која неће моћи на тржишту да реши стамбено
питање, ускоро усвојити законска и институционална решења, али и обезбедити
основни фондови, пуњени из приватизације, којима ће се у новим
капиталистичким условима успоставити инструменти за део стамбене привреде
који данас називамо „социјалним становањем“.
Извршена је приватизација друштвених станова, који су чинили највећи део
стамбеног фонда у градовима, најпре у складу са Законом о стамбеним
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односима из 1990.14, а потом према Закону о становању из 1992.15, што је у року
од пет година довело до својинске структуре са око 98% станова у приватној
својини. До данас, приватизација је остала далеко најјача системска мера постсоцијалистичке стамбене политике.
Иако је намера власти била да приватизацијом станова обезбеди финансијску
основу за нови инвестициони циклус, хиперинфлација и децентрализовани
систем откупа станова, као и виши политички интерес довели су до тога да се
приватизација оконча без икаквог финансијског ефекта.
Откуп станова обављен по Закону о стамбеним односима из 1990. део је
прелазног концепта нове стамбене политике државе настале на основу новог
Устава Републике Србије из 1990.16 којим се дефинише да више не постоји
обавеза издвајања доприноса за стамбену изградњу од стране свих запослених,
већ се држава определила да грађани стамбене потребе решавају стицањем
власништва над стамбеном зградом или станом, или закупом стана.
Нови Устав Републике Србије промовише равноправност свих облика својине и
одређује да се станови у друштвеном и државном власништву могу
приватизовати под тржишним условима. Увођење либерално-економског
концепта доминације приватне својине и пре увођења вишепартијског
политичког система, може се сматрати напредном променом за тај историјски
моменат.
Уставна начела су уграђена у Закон о стамбеним односима (1990.) и основна
одређења су да се стамбене потребе становништва решавају сопственим
средствима и то: изградњом, куповином и закупом стана, а да држава обезбеђује
станове за задовољење стамбених потреба социјално угрожених лица. Основицу
за откупну цену представља ревалоризована грађевинска вредност стана
(трошкови изградње) умањена за амортизацију. Висина отплате стана на
годишњем нивоу одговара минимум износу двоструке стопе амортизације, док
рок отплате не може бити нижи од четрдесет година, осим у посебним
случајевима стамбене угрожености. На стан се ставља хипотека до исплате
стана у целини. Умањења по основу амортизације су 1% годишње до максимума
од 50%, а при исплати стана у целости одобраван је попуст од 20%.
Закон не прописује намену средстава која по основу откупа примају власници –
предузећа, општине, јавне институције, република Србија или СФРЈ, иако
чланом 4. указује да они могу давати кредите за изградњу или куповину станова
у својини и побољшање услова становања. Овде се са једне стране види
проблем велике дисперзије средстава којима би требало да се обнове циклуси
финансирања, првенствено нове стамбене изградње и са друге стране,
непостојање јасне обавезе и услова за наменску употребу тих средстава.
По питању коришћења станова укида се могућност заснивања новог станарског
права, а уводи се закуп стана уз покушај увођења економске закупнине. Она се,
теоретски, садржи од амортизационе вредности стана (законски дефинисана
стопа), трошкова инвестиционог и текућег одржавања који не могу бити мањи
од половине стопе амортизације и законских и уговорних обавеза које се тичу
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осигурања и управљања зградом, што никада није заживело јер се нису ни
градили нови станови за издавање под закуп.
Ефекти примене Закона о стамбеним односима из 1990. до доношења Закона о
становању 1992. године су следећи: почиње масовни откуп станова17, иако су
откупне цене станова биле високе (већи новији станови су достизали цену до
60.000 ДЕМ), али је имајући у виду дуги рок отплате (480 рата) и висока
просечна примања услед тада нереално снажне домаће валуте, ово било
достижно већини домаћинстава.
Закон о становању из 1992., који и данас важи са свим изменама и допунама,
третира две области – у првој се бави питањима коришћења и одржавања
станова и у другој питањем откупа друштвених станова. 18 Прва верзија Закона
поставља рок 31. децембар 1995. за завршетак откупа станова, после кога би се
коришћење свих неоткупљених станова трансформисало у закуп стана.
Настављајући реформу започету Законом о стамбеним односима из 1990. Закон
о становању из 1992. године уводи додатне бенефиције за откуп станова, јер је
законодавац желео да убрза и у потпуности оконча овај процес. Приватизација
станова се дефинише као откуп станова и купопродајни однос између „носиоца
права располагања на стану у друштвеној својини и власника стана у државној
својини“, са једне стране и „носиоца станарског права“, са друге стране.
Откупна цена стана дефинисала се на основу просечне уговорне грађевинске
цене у Републици (по квадратном метру) која се статистички прати, уз примену
умањења за амортизацију стана по стопи од 1%, до максималних 50%, примену
коефицијента за општу погодност зграде и стана (квалитет и спратност зграде,
висински положај стана у згради, локација и др.).19 Додатна умањења
примењивана су на откупну цену стана и то тако што је узиман у обзир
допринос за стамбену изградњу који се уплаћивао из личног дохотка лица које
купује стан и његовог брачног друга, по стопи од 0,5% за сваку годину радног
стажа, с тим да то умањење износи максимум 30%. Додатна умањења односила
су се и на инвалидитет у домаћинству или погибију у ратовима после 1990.
године и по тим критеријумима стопа умањења је могла бити додатних 50%.
Законодавац предвиђа и могућност „обештећења“ бивших власника
експроприсаних станова, који су сада носиоци станарског права са још додатних
10% попуста. Рок отплате износи 40 година с тим што, уз сагласност купца
може бити и краћи и на стан се ставља хипотека као гаранција плаћања. И преко
свега, у случају једнократне отплате, уговорна цена се умањује за 20%, а ако се
плаћа у конвертибилним девизама дуг се умањује за 35%.
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Према изјавама власнице прве агенције за некретнине у Београду непосредно укључене у
процес откупа станова. М. Петровић (2004:152) са друге стране сматра да то није било масовно
јер је откупна цена стана износила око 30% процењене тржишне вредности.
18
Сл. Гласник РС 50/92, 76/92, 84/92 (исправка) 33/93, 53/93 ,67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95,
49/95, 16/97, 46/98, 26/2001
19
Упутство које доноси надлежни министар о начину утврђивања откупне цене стана садржи
комплексну формулу за израчунавање коефицијента опште погодности зграде који учествује у
производу који дају крајњу откупну цену. За грађевински квалитет зграде и стана било је
одређено 17 елемената за бодовање, који су могли максимално имати коефицијент већи од 1.0 а
за утврђивање посебних погодности зграде и стана укупно је учествовало 6 позиција које су
максимално излазиле око коефицијента 1.0, али је нпр за станове у малим местима, станове у
подруму, станове без инсталација или друге неповољне ситуације коефицијент могао пасти и
знатно испод 0.5.
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Наведени корективи уносе елемент социјалне правде и умањеним вредностима
чине откуп доступним за најшире становништво. Уз наведене субвенције,
просечна уговорна цена откупа стана од 80 м² изграђеног 1970. износила је око
20.000 ДЕМ, с тим да је у исто време укупна цена грађења новог стана те
величине износила 75.000 ДЕМ.20
У односу на претходни Закон о стамбеним односима уносе се и правичнија
решења по питању изузећа од откупа, а држави, односно административним
јединицама општинама, градовима, покрајинама и Републици, Закон о
становању даје и допунске обавезе решавања стамбених потреба бораца и
инвалида ратова после 1990., социјално угрожених домаћинстава, младих
научних радника, уметника, стручњака у неразвијеним подручјима и сл.21 Истим
чланом посебно се дефинише и обавеза обезбеђења стамбеног решења и
исељавање лица која имају станарско право у становима који су приватно
власништво ради враћања тих станова власнику. И у претходном закону ова
обавеза је постојала, такође орочена до краја 1995. Наведене обавезе
административне јединице требало је да измирују коришћењем средстава
добијених од приватизације станова.
Откуп станова није био орочен, али се у случају када није закључен уговор о
откупу стана, форма коришћења претварала из станарског права у закуп
друштвеног стана на неодређено време.
Ефекти примене Закона о становању из 1992. су следећи:
а) По овом закону је за врло кратко време извршена готово потпуна
приватизација друштвеног стамбеног фонда. Према попису из 2002. године,
98% станова је у приватном власништву. Већ драстично умањене откупне цене
станова биле су потпуно обезвређене у периоду хиперинфлације у Србији од
1993. до 1994.22 Стога би била беспредметна и критика која би се могла упутити
децентрализованом прикупљању средстава од откупа. Овај је закон, за разлику
од претходног, постављао обавезу наменског трошења средстава и веома
озбиљно разрадио механизме и даља подзаконска акта (моделе правилника о
критеријумима и условима доделе стамбених кредита23). У сваком случају
креатори и реализатори стамбене политике сносе велику одговорност за
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Податак добијен за случај Крагујевца, извор интервју са тадашњим директором Јавног
стамбеног предузећа, феб. 2006.
21
У случајевима када носилац станарског права или члан његовог домаћинства има у својини
други стан, уколико има други стан који се користи по основу станарског права а када постоје
услови за замену тих станова, када се стан налази у задужбини, када се користи за заштићено
становање пензионера у смислу прописа социјалне заштите и када носилац станарског права и
чланови његовог домаћинства имају место боравка ван места у коме се налази предметни стан.
22
Просечне плате су падале на 5 ДЕМ у моменту исплате. Црно тржиште девиза и пирамидалне
банке, у потпуности контролисане од стране власти довеле су за две године до трансфера
капитала од најширег грађанства које је преко ноћи осиромашило ка новој политичкофинансијској елити. Црни курс мењао се два пута дневно и у то доба одштампана је и новчаница
са вероватно највећим бројем нула (500.000.000.000 – 500 милијарди динара).
23
Лазић С. 1993:124-146, модел Правилника о решавању стамбених потреба је изузетно добро
разрађен текст који је требало да буде узор предузећима и друштвеним органима за израду
сопствених правилника на основу којих би се наменски реализовала средстава за решавање
стамбених потреба оних домаћинстава која нису, по становишту тадашње стамбене политике,
решила своје стамбене потребе – откупом стана у коме су имали станарско право или
станарским правом, односно прелазом у закуп на неодређено време.
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одрицање државе од јавног капитала који је, чак и по неразумно високим
условима субвенционисања, износио реално 6 милијарди ДЕМ24.
б) Проблеми неправичне поделе друштвене имовине, распродаје
национализоване и конфисковане имовине и одржавања приватизованих
станова који су изазвани претходним законом нису били исправљени. Директна
последица додељивања додатних права носиоцима станарских права била је
дискриминација свих оних запослених од чијих примања су издвајана средства
за стамбени допринос, а који нису добили друштвени стан на коришћење. Тако
се појавило неколико дискриминисаних група: они који нису добили друштвени
стан, они који су имали станарско право, али у становима који су приватно
власништво и којима није дато право откупа и приватни власници тих истих
станова, који су за њих остали и даље неусељиви. 25
ц) Пренос обавезе управљања и одржавања на приватне власнике, без адекватне
законске регулативе и инструмената који би обезбедили функционисање
стамбених зграда у етажном власништву, довео је до успостављања нове
културе становања где нико није био одговоран за заједничке делове зграда. Ово
ће делимично бити регулисано тек 1996. године, али се пракса није суштински
променила, па изражена појава пропадања стамбеног фонда услед недовољног
улагања у одржавање постоји и данас.
д) Држава је практично остала без станова у јавном власништву, тако да је
изгубила могућност икакве интервенције, али је са друге стране, уведена
обавеза издвајања средстава за солидарну стамбену изградњу на нивоу општина,
која је трајала до 2004. године.26
е) Приватизација је обухватила и све национализоване и конфисковане станове
чиме је држава, упркос уставном начелу равноправности свих облика имовина,
пренебегла своју предстојећу обавезу реституције одузете имовине некадашњим
власницима. Тиме је овај проблем постао још сложенији, али се омогућило да
некадашња социјалистичка врховна власт за мале паре дође до екстремно
вредне имовине (примери београдских елитних насеља).
Закон о становању је у потпуности превазиђен и његова основна мисија да
изврши транзицију из једног у други систем је обављена. К. Петовар (2003.),
сумирајући негативне резултате овог процеса (нерегулисане обавезе нових
власника у погледу одржавања, нерешено питање власништва над заједничким
просторијама, непостојање адекватног механизма за прикупљање средстава од
откупа и њихову наменску употребу) закључује да је напуштена једна стамбена
политика, а да није успостављена нова. Готово све одредбе закона су ван
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Просечна уговорна цена откупа стана могла се кретати између 10.000 и 20.000 ДЕМ. По цени
од 10.000 ДЕМ, око 600.000 друштвених станова у Србији вредело је 6 милијарди ДЕМ.
Данашња тржишна вредност тих станова је сигурно преко 18 милијарди eвра (нешто више од
бруто националног дохотка у 2002.).
25
Такозваних „заштићених станара“ који сада закупљују станове од приватних власника (било
првих власника, било оних који су куповали ове станове као неусељиве, са идејом да своју
инвестицију временом капитализују) само у Београду има око 30.000 (или 10.000 станова) и
упркос томе што је Закон дао јасну обавезу општинама да решавају ове проблеме није се готово
ништа по томе урадило. 1990. године је основано Удружење станара у приватном власништву и
поведен је велики број грађанских парница против државе због дискриминације.
26
Фондови солидарне стамбене изградње били су веома мали за икакву озбиљну интервенцију и
они су могли обезбеђивати цца 1 стан на 10.000 становника годишње.
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функције или су неспроводиве из објективних разлога, па се намеће да је његово
укидање и замена адекватном регулативом преко потребна.
Проблем организације, управљања и одржавања стамбених зграда
Како масовна приватизација друштвених станова није била праћена
регулаторним мерама којима би се припремио амбијент за адекватно управљање
и одржавање нове приватизоване својине, задржала се култура становања из
периода када су станови били друштвено власништво. Наиме, нови власници
станова у стамбеним зградама сматрали су да је одржавање заједничких делова
зграда (кровова, фасада, лифтова ...) и даље обавеза државе, а нису били уведени
нови прописи који би јасно указали на обавезе власника станова. Прописи који
су боље дефинисали обавезе одржавања стамбених зграда појавили су се тек пет
година касније, али још увек нису донети својински закони који би регулисали
овај специфични својински облик – етажну својину. Нацрт законика о својини и
другим стварним правима, припремљен 2007. године предвиђен је да до лета
2009. буде уведен у скупштинску процедуру. Тек ће овим прописом, две
деценије после почетка приватизације бити донета правна основа за
дефинисање етажне својине, и посебно јасно прецизиран титулар власништва
над заједничким деловима зграде.
Карактеристика ове важне области стамбене политике је потпуно
нефункционисање организације заједница власника станова, низак ниво
управљања пословима стамбене зграде и изузетно мала издвајања за одржавање
стамбених зграда. Последице оваквог стања су рапидно пропадање вредности
стамбеног фонда, све већа опасност по здравље и живот људи и смањење
квалитета становања.
По Закону о стамбеним односима из 1990. омогућено је трансформисање
самоуправних интересних заједница становања у јавна предузећа за услуге
одржавања стамбених зграда и станова у друштвеној својини. Овај закон
прописује обавезу инвестиционог и текућег одржавања стамбених зграда и
станова и у том смислу предвиђа и казне за предузећа, односно грађане уколико
не предузму мере одржавања зграде, односно не плаћају утврђене обавезе. Закон
о становању из 1992. рашчишћава неке недоумице из претходног закона, а
доминантно третира одржавање са аспекта власништва (првенствено
антиципирајући приватизацију друштвених станова). Чланом 12. одређује се да
је у јавном интересу одржавање стамбених зграда и станова, у смислу
„коришћења на начин који неће довести у опасност живот и здравље људи и
сигурност околине“. Позивајући се на тај јавни интерес Закон прописује да
општине оснивају јавна предузећа за обављање послова одржавања зграда, што
је заправо већ обављено по Закону о стамбеним односима из 1990. Власници
станова су обавезни да имају уговор о одржавању, закључен са јавним
предузећем, али је предвиђена и могућност да сами организују одржавање
уколико најмање 2/3 власника закључи међусобни уговор. Предвиђено је да се
одржавањем станова могу бавити и приватна предузећа, али се изузев за
појединачне специјализације (лифтови, инсталације) нису оснивале
специјализоване фирме које би организовале целокупно текуће и инвестиционо
одржавање. Власници сносе трошкове одржавања сразмерно површини својих
станова, а стамбена зграда нема својство правног лица. Општинске инспекције
воде надзор над одржавањем стамбених зграда и станова и могу наложити
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предузећима, односно власницима да изврше радове којима се спречава
угрожавање живота и здравља људи и безбедност околине. Инспекција и
казнене мере су примењиване само у флагрантним случајевима угрожавања
безбедности.
Уредбом о одржавању стамбених зграда и станова (Сл. гласник РС бр. 43/93)
уређује се начин одржавања стамбених зграда и станова, врсте радова и
организовање послова. Уредба дефинише шта спада у инвестиционо, а шта у
текуће одржавање зграда и посебно станова. Предвиђено је да свака зграда има
Скупштину зграде која доноси програме одржавања на основу којих се
прикупљају и реализују средства. Ова уредба још дефинише шта спада у хитне
интервенције и одређује рокове за извршење свих врста радова. Скупштина
одлучује већином гласова, с тим што један глас одговара једном власнику. Не
постоје никакве санкције за оног власника који не плаћа договорена новчана
средства за одржавање.
Како се увидело да Закон о становању заједно са Уредбом о одржавању
стамбених зграда не представља довољни законски оквир за ефикасно
одржавање (сада приватног) стамбеног фонда, донет је Закон о одржавању
стамбених зграда27. Заједно са Уредбом о одржавању стамбених зграда и
станова из 1993., као и изменама савезног Закона о основама својинско-правних
односа из 1996.28 постављен је целовит законски оквир који регулише
управљање и одржавање стамбених зграда са етажном својином. Закон уређује
права и обавезе власника станова (као јединих обвезника одржавања) са циљем
спречавања или отклањања опасности, заштите приватне својине, обезбеђења
сигурности у коришћењу зграда и даје модус управљања стамбеним зградама.
Закон о одржавању се ослања на Закон о основама својинско-правних односа из
1996. који дефинише право заједничке недељиве својине власницима станова на
заједничким деловима зграде, заправо над оним делом који је раније био у
друштвеној својини и над којим су власници станова имали само право
коришћења. Тај постулат је омогућио да се стамбене зграде третирају као
својински облик заједнице етажних власника, што је и стандардна пракса у
развијеним земљама. Кључни механизми који би обезбедили ефикасност
спровођења, а који се односе на начин наплате трошкова одржавања и санкције,
нису били унети, највероватније у циљу одржања социјалног мира, што је у
условима економских санкција и ниских примања становништва била тадашња
државна политика.
Закон се у техничком погледу ослања на Уредбу о одржавању стамбених зграда
из 1993. уз ограду да треба донети нови правилник, али се то до данас није
десило, нити за то постоји иницијатива. Издвајају се радови везани за директну
опасност по живот или здравље, за које је предвиђено да их у случају да то не
ураде власници, општина може реализовати, а потом теретити стамбену зграду.
Прописана је и обавеза редовног одржавања хигијене зграде. Стамбена зграда се
региструје слично процедури која важи за правна лица, а поступак је
компликован, дуготрајан и скуп. Он захтева прикупљање документације и
издавање исправа из више различитих јавних установа. Скупштина, односно
савет зграде се не региструје у регистру привредних субјеката, већ само у

27
28

Сл. Гласник РС бр. 44/95, 46/98, 1/01
Сл. лист СФРЈ, бр. 6/80 и 36/90 и Сл. лист СРЈ, бр. 29/96
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националној статистици као удружење, а формирање скупштине и избор
председника скупштине се евидентира у општини.29
Законске одредбе које се тичу радова на инвестиционом и текућем одржавању
прилагођене су дотадашњој, али још увек актуелној пракси одржавања коју
спроводе јавна стамбена предузећа. Због веома ниског и недовољног нивоа
инвестирања у одржавање (мање од једног промила вредности стана годишње,
што је десет до двадесет пута мање од уобичајеног) није се развио привредни
сектор одржавања, који је иначе, веома значајна услужна грана у развијеним
земљама.
Под управљањем, Закон подразумева старање о одржавању зграде у целини и
заједничких делова зграде, обезбеђивање и коришћење средстава за одржавање,
коришћење заједничких делова зграде и друга питања која се тичу одржавања
(члан 10). Дефинисани су основни органи, али никада нису разрађени
подзаконски прописи и упутства, нити је постојала могућност обуке и едукације
власника станова за ваљано управљање стамбеним зградама.
Поред основног проблема, одсуства јасно дефинисаног власништва на
заједничким деловима зграде и припадајућим правима и одговорностима
својинским законима, прописима нису дефинисани ни основни концепти
савремене организације, управљања и одржавања стамбених зграда у етажном
власништву. У актуелним прописима не постоје стандардни елементи, као што
су професионална управа, резервни фонд, механизми превенције и санкције за
опструкције извршења одлука скупштине власника. Пракса управљања и
одржавања је на веома ниском нивоу и изискује системске реформске мере:
дефинисање етажне својине, упис права, разраду активности на управљању
стамбеним зграда, јачање постојећих и формирање нових институција,
демонополизацију тржишта услуга одржавања, промену културе становања и
спровођење масовне обуке и едукације етажних власника у конкретним
знањима и вештинама везаним за управљање и одржавање заједничке имовине.
Облици социјалне стамбене политике од 1990. године
Почетком 1990., у Србији је поднето око 250.000 захтева за доделу стана или
стамбеног кредита, а међу подносиоцима је било евидентирано 105.000
подстанарских и сустанарских домаћинстава и 18.000 домаћинстава која су
живела у нехигијенским насељима.30 Истовремено са приватизацијом,
формирају се градски/општински фондови солидарне стамбене изградње
(ФССИ), у складу са Законом о стамбеним односима и Законом о становању. До
2004. године ФССИ су финансирали стамбену изградњу у складу са законским
обавезама. Од тада се фондови постепено гасе, задржавајући се само у већим
градовима, или се претварају у нове градске стамбене агенције, као прве
основне институције будућег система социјалног становања у Србији.
Ограничавајући фактор развијања јавне интервенције, посебно на локалном
нивоу, представља проблем подржављења имовине локалне самоуправе
29

Национална статистика не предвиђа скупштине/савете као посебну врсту делатности већ их
подводи под шифру 91339 – Непоменуте организације на бази учлањења, тако да није могуће
разврстати их. Извор: Градски Завод за информатику и статистику http://www.zis.bg.gov.yu
30
Б. Амановић: «Решавање стамбених потреба у функцији привредног и демографског развоја»
2003. коришћено у електронском облику са адресе: http://www.propisi.net/proinfo/03215.htm
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Законом о средствима у својини Републике Србије, из 1995. године.31 Ово је код
готово свих стамбених програма код којих постоји трансфер власништва на
приватна лица доводило у питање легалност, па је врло често одсуство
сагласности Републичке дирекције за имовину онемогућавало упис права у
одговарајуће регистре. Непостојање имовине локалне самоуправе довело је и до
скривеног, али огромног проблема, да локалне самоуправе нису у могућности да
прибављају земљиште на тржишту, тј. да стварају „банке земљишта“ како би
обезбедиле предуслове да уопште граде станове за непрофитну продају или
закуп. Ова нелогичност вероватно је и највећа постојећа законска препрека за
вођење локалне стамбене политике.
Солидарна стамбена изградња
Према Закону о стамбеним односима из 1990. године одређено је да се у
процесу приватизације постојеће самоуправне интересне заједнице становања
трансформишу у јавна стамбена предузећа, која ће се касније бавити
одржавањем стамбених зграда и фондове солидарне стамбене изградње, као
инструмента обезбеђења станова за лица без стана, које те своје потребе неће
моћи да задовоље на тржишту. Закон о становању чланом 44. уводи привремену
обавезу издвајања средстава (1.3% на износ бруто исплаћених зарада) за
решавање стамбених потреба запослених који за ову намену не располажу
довољним средствима. Та обавеза се модификује сваких пар година, да би
прешла у статус обавезног издвајања из пореза на фонд зарада (Закон о порезу
на фонд зарада, Службени гласник РС, број 27/2001). Овај закон се укида
01.07.2004. чиме престаје обавеза издвајања средстава за солидарну стамбену
изградњу. Широм Србије, фондови почињу постепено да се гасе или да се
преносе у новоформиране градске стамбене агенције.
Као први у Србији, крагујевачки ФССИ је прерастао у јавно предузеће 2002.
године, да би се 2003. са почетком конципирања будућег система социјалног
становања у Србији, трансформисао у прву градску стамбену агенцију.32
Делокруг активности стамбене агенције је значајно унапређен у односу на
ФССИ и одговара савременој локалној институцији задуженој за пуну
реализацију непрофитних стамбених програма, првенствено за обезбеђење и
управљање новим јавним стамбеним фондом за издавање.
Решавање проблема интеграције избеглица и интерно расељених лица
У ратовима вођеним на тлу бивше СФРЈ у периодима од 1992. до 1995. а потом
и до 2000. године велики број Срба и другог живља био је протеран и избегао на
територију Србије, да би у 2008. чинио око 10% од укупног броја становника33.
Такав демографски прилив условио је огромне стамбене потребе, на које држава
није имала адекватан одговор. Оне су делом биле амортизоване кроз сектор
закупа, куповину или изградњу сопственог стамбеног простора, претежно кроз
неформалну (бесправну) градњу на ободима великих градова и у мањем броју
31

Сл. гласник РС бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97
Реч је о СИРП програму, који је реализован у периоду 2004-2008. на основу споразума Владе
Србије и UN HABITAT-а и велике донације италијанске владе.
33
По актуелним подацима регистрованих избеглица има 97.762, интерно расељених лица
206.504, али се, узимајући у рачун и бивше избеглице (по претходном Попису избеглица из
2001. било је 452.000, а интерно расељених 226.000) рачуна да је укупан број протераних
миграната око 700.000, што је око 9% у односу на број од 7.498.001 становника колико је Србија
имала по Попису из 2002., без Косова и Метохије)
32
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кроз различите наменске пројекте стамбене изградње финансиране од стране
државе и међународних организација. Према попису из 2007. године,
регистрованих избеглица има око 97.762, а интерно расељених лица (са Косова
и Метохије) 206.504. Највећи проблем су и данас 6.459 лица смештених у
„колективним центрима“, некадашњим јавним или привредним објектима
претвореним у нужни привремени смештај најнижих стандарда становања.
Прва иницијатива за увођење нових институционалних и законских решења
којима би се вратила државна интервенција у област становања појавила се као
званично опредељење републичке Владе кроз Стратегију за решавање проблема
избеглих, прогнаних и расељених лица из 2002. године. Формулацију стратегије
је координирао републички Комесаријат уз подршку UNHCR-а. 34 Стратегија је
дала обрисе будућег система социјалног становања, који ће се три године
касније појавити у нацрту Закона о социјалном становању. Њоме је препоручен
основни законски, институционални и финансијски оквир за нову државну
интервенцију. То су били Закон о социјалном и приступачном становању, Фонд
за становање и институције за имплементацију на локалном, градском или
општинском нивоу. Истовремено дати су и предлози будућих програма,
заснованих углавном на искуствима дотадашњих пилот пројеката које су
спроводиле међународне организације, пре свега под окриљем UNHCR-а,
заједно са локалним самоуправама и Комесаријатом за избеглице.
Увођење система социјалног становања
На основу Стратегије за решавање проблема избеглих, прогнаних и интерно
расељених лица из 2002,, конципиран је програм Становања и трајне
интеграције избеглица (СИРП) који је реализовала Влада Србије уз техничку
подршку UN HABITATа у периоду 2003 – 2008. 35 Овај програм је био велика
донација (15 милиона евра) Владе Италије и комбиновао је техничку помоћ са
инвестицијама. Његов основни циљ био је да заједно са републичком владом,
министарством надлежним за становање и одабраних 7 градова и општина
конципира, разради и кроз пилот пројекте тестира основне елементе будућег
система нетржишног (социјалног) становања и локалних стамбених политика.
Резултати овог програма су: разрађени и делимично у пракси испробани
основна структура и механизми система социјалног становања, установљена и у
8 општина формирана градска стамбена агенција, прва специјализована локална
институција за реализацију социјалне стамбене политике на локалном нивоу,
изграђени први станови у јавном власништву за издавање под закуп и
установљен механизам финансирања и кредитирања непрофитне изградње као и
разрађени критеријуми и правила селекције корисника непрофитног ренталног
становања.
Крајњи резултат овог програма је и израда Предлога закона о социјалном
становању, чији је циљ да постави основне инструменте на републичком и
локалном нивоу који ће омогућити спровођење јавне интервенције у стамбеној
политици. Принципи и концепти које заступа овај системски закон су: а) да
јавна интервенција, односно социјално становање данас подразумева знатно
шири обим мера него што је то било традиционално социјално становање општински станови за издавање, б) да се цео систем заснива на подели основних
34

UNHCR је Високи комесаријат Уједињених Нација за избеглице
UN-HABITAT је Програм Уједињених Нација за људска насеља и глобално референтна
стручна организација UN са мандатом да даје смернице за урбани развој и становање
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надлежности на финансирање са централног нивоа и спровођење стамбених
програма на локалном нивоу, ц) да систем финансирања мора бити заснован на
повраћају трошкова, д) да субвенције морају бити транспарентне, е) да систем
институција и механизама има флексибилност и капацитет да спроводи
различите мере и програме, у зависности од политичких одлука.
Предлог закона о социјалном становању
Овај предлог урађен је на основу нацрта који се пред министарствима појавио
још крајем 2004., а због недовољног политичког интереса чекао до 2007. године
када је коначно усвојен на Влади и послат парламенту, али је због промене
владе поступак поновљен у лето 2008. од када се овај предлог налази у
процедури за усвајање у републичкој скупштини.
Законом се уводи и дефинише термин „социјално становање“ и уједно даје
формулација обима интервенције као становања одговарајућег стандарда које
се обезбеђује уз подршку државе, у складу са стратегијом социјалног
становања и програмима за реализацију стратегије, домаћинствима која из
социјалних, економских и других разлога не могу да обезбеде стан по
тржишним условима. (Члан 2.)
На самом почетку закона упућује се на то да социјално становање није део неке
специфичне стамбене политике, већ да се та политика дефинише стратешким и
програмским документима, који могу бити промењиви. Обим интервенције је
практично неограничен и подразумева најшире поимање нетржишног или
социјалног становања. То би одговарало дефиницијама социјалног становања
које се заступају на нивоу европских међународних струковних удружења.36
Предлог закона дефинише стратешка и програмска документа која би требало
да се донесу, којима се дефинишу потребе и врши програмирање интервенција.
Додељују се надлежности републичке и локалних управа. На републичком
нивоу се, поред доношења стратегије социјалног становања, дефинишу и
дугорочни, средњорочни и годишњи програми и оснива се Републичка агенција
за становање. Закон, поред буџетских средстава, предвиђа и разне друге
могућности финансирања ових програма, а средства би се одобравала за
кредитирање непрофитних стамбених организација за градњу ренталних
станова, кредитирање куповине станова за физичка лица, подстицање стамбене
штедње, подстицања различитих облика социјалног становања, посебно јавноприватног партнерства и др.
Републичка агенција за становање (РАС) је национална стамбена институција,
какву има највећи број развијених и све бивше социјалистичке европске земље.
Примарна функција ових агенција је програмирање, прикупљање и усмеравање
средстава у различите облике јавне интервенције из сфере социјалног
становања. РАС би, поред функције финансирања, имао и веома важну улогу
подршке изградњи система институција и других инструмената за спровођење
социјалне стамбене политике. У том смислу, РАС би требало да се бави и
36

Европско удружење националних асоцијација стамбених организација CECODHAS даје
кратку, широку дефиницију да је социјално становање оно код кога је приступ контролисан
постојањем правила додељивања и које је усмерено на домаћинства које имају тешкоћа да
обезбеде смештај на тржишту (UNECE: „Social Housing in the ENECE region“, рад представљен
од стране CECODHAS, Workshop on social housing, UNECE, Prague, 2003.)
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организовањем стручних активности из стамбене сфере, израдом норматива,
стручном помоћи и техничком подршком локалним самоуправама, њиховим
институцијама и другим стамбеним организацијама.
Спровођење програма социјалног становања у Предлогу закона додељује се
непрофитним стамбеним организацијама, чија би првенствена сврха била
изградња и управљање стамбеним фондом за издавање под закуп. Поред
локалних самоуправа, где се сугерише рационално решење да више локалних
самоуправа формира стамбену агенцију (каквих крајем 2008. има 8 у Србији)
непрофитне стамбене организације могу оснивати и други оснивачи, с тим да ће
бити уведен систем издавања лиценци за рад код надлежног министарства.
Предлог закона детаљно даје активности којима би требало да се бави
општинска стамбена агенција, дајући јој поред основне делатности – управљања
општинским стамбеним фондом и кључне надлежности за спровођење локалне
стамбене политике.
Поред системског уређења стамбене области и установљења неопходних
институција на републичком и локалном нивоу и адекватних одрживих
управљачких и финансијских механизама који су нужни предуслов за подршку
задовољењу стамбених потреба великог дела становништва, овакав закон,
уколико би био правилно разрађен и функционалан, уноси пуно суштинских
новина у стамбену политику: афирмише становање под закуп, уводи развојну
димензију становања, уводи регулацију у стамбено тржиште и нужну
диверсификацију понуде и могуће, враћа становање на политичку агенду.
Развој стамбеног тржишта
Истовремено са окончањем приватизације почиње да се у малом обиму формира
секундарно тржиште станова.37 Скромни зачетак промета покренули су они који
нису имали поверења у цео процес у жељи да своју претходно откупљену
некретнину уновче. Поред секундарног тржишта се развија и примарно, али
углавном у сегменту станова за домаћинства са вишим примањима. Слободног
земљишта за изградњу било је и данас има веома мало. Оно је или у приватном
власништву, као бивше пољопривредно земљиште, па не постоје разрађени
механизми урбанизације таквих подручја, или се локације за градњу појављују
кроз урбану регенерацију, чиме се цена локација, односно крајњих производа,
драстично увећава. Тако је производња и понуда нових станова мала, не постоји
довољно разноврсна понуда, станови на секундарном тржишту значајно заостају
за квалитетом нових станова и, упркос великим потребама, цене станова су врло
високе, нарочито у великим градовима и градња станова је ушла у зону
шпекулативних делатности. Мали обим и разноврсност понуде логично су
производили и даље производе нелегалну индивидуалну градњу. Локалне
самоуправе и даље остају без адекватног одговора на ову тражњу, на исти начин
као што је то бивало и када се појављивала неформална градња на границама
грађевинских реона градова још педесетих и шездесетих година, препуштајући
овај део стамбеног тржишта стихији.
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Поред проблема са земљиштем, постојао је значајан проблем финансирања
градње. Како се станоградња заснива на кредитним средствима, дуго времена је
недостатак капитала на тржишту био још један разлог суженог обима градње –
мале понуде и високих цена. Од 2004. држава подстиче стамбено кредитирање
уводећи систем осигурања стамбених кредита, доноси ефикасан Закон о
хипотеци 2005. и уводи регистар непокретности, што су били предуслови за
добро функционисање стамбеног кредитирања.38 Оснивањем Националне
корпорације за осигурање стамбених кредита 2004. уведене су државне
гаранције, које су за крајњи ефекат имале пре свега увођење кредита у редовно
пословање банака, умањење каматних стопа и повећање приступачности
кредита. Да би се додатно поспешио овај процес, држава од 2006. уводи
субвенционисање стамбених кредита, што укупно представља најјачу системску
меру стамбене политике после приватизације. Ове мере имале су одређене
социјалне оквире – субвенције су се односиле на станове за млада домаћинства,
а висина кредита је била лимитирана, међутим како су биле усмерене пре свега
на оживљавање финансијског тржишта, за нежељене ефекте су имале подизање
цена станова и јачање промета на секундарном тржишту.
Постојао је и известан покушај да се промовише становање под закуп као
алтернативно решење стамбених потреба и то кроз фискални подстицај –
ослобађање од плаћања пореза на додату вредност на уговорима о закупу
станова. Првенствени циљ је био да се овај промет региструје, али је та мера
отворила могућност регулисања сигурности закупа, што је кључно питање
ренталног становања. Овако, ниво правне сигурности, како закупца, тако и
закуподавца станова је веома низак, не постоје никакви стандарди и облигације,
па је рентално становање као значајан сегмент стамбеног тржишта готово у
целости у сивој зони. Званична политика од 1990. до данас даје апсолутну
предност становању у личном власништву, не уважавајући многе позитивне
стране становања под закуп и чињеницу да је то у многим развијеним земљама
доминантни облик стамбене потрошње.
Остале стратешке активности републичке и локалних управа везане за
стамбену политику
Од 2002. године Влада Србије увиђа постојање јавног интереса у области
становања и покреће израду Националне стратегије развоја стамбене политике,
али се тај посао прекида 2003. године. Од 2004., становање поново улази као
тема у надлежно министарство кроз СИРП програм и прва значајна акција
министарства је израда Студије стамбеног сектора Србије (и Црне Горе), у
координацији и стручном вођству од стране UNECE, 2005.39 Ова публикација је
дала пресек стамбеног сектора по свим кључним параметрима и добра је
информациона основа за дефинисање националне стамбене политике. У 2004.
при Влади отпочиње и формулација програма за први ”меки” кредит од Банке за
развој, при Савету Европе, намењен решавању стамбених потреба бивших
избеглица које су у процесу интеграције, а који је требало да ојача и утврди
будући систем социјалног становања, како је то предвиђено СИРП програмом.
У међувремену преполовљен на 10 милиона евра, овај програм је крајем 2008.
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добио потврду у Скупштини о прихватању оквирног споразума са Банком, па се
његова реализација очекује у 2009. години.
Са жељом да поново покрене израду стратегије стамбене политике, надлежно
министарство уз подршку СИРП програма организује националну конференцију
„Ка новој стамбеној политици“ 2007. године, где се, уз подршку UN-HABITATа делегирају неке од најважнијих тема будуће стамбене политике: доступно
рентално становање, неформална (бесправно изграђена) насеља, унапређење
ромских насеља и проблем управљања и одржавања стамбених зграда у
етажном власништву.
У периоду после 2000. године, поред Стратегије решавања проблема избеглих и
расељених лица, која је дала основни правац развоју система социјалног
становања, концепт и оперативни елементи овог система постају део и других
стратешких докумената. То су, пре свега, Стратегија смањења сиромаштва,
Стратегија за младе, а последња Стратегија одрживог развоја, из 2008. и
посебно њен Акциони план дају детаљне активности које би могле бити део
стамбене политике земље, између осталог предвиђајући и све оне мере које су
дефинисане Предлогом закона о социјалном становању и пратећим актима.

Крагујевац
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ИСКУСТВА ВЛАДИНОГ И НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА И
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА
У првој деценији 21. века и на републичком и на локалном нивоу вођени су
међусобно несинхронизовани програми из ширег домена социјалног становања.
Сублимирање свих досадашњих искустава и евалуација домета њихових
ефеката представља драгоцену подлогу за дефинисање јавне интервенције на
плану националне стамбене политике и даљу разраду стратешких докумената и
мера.
Постојеће специјализоване институције и програми
Грађевинска дирекција Србије
Основана 1999. године ова републичка институција се бави вођењем
грађевинских пројеката високоградње од значаја за Републику. Поред
управљања пројектима изградње три гранична прелаза, основна делатност
Грађевинске дирекције Србије је изградња станова. Дирекција је до 2009.
изградила 2.600 станова. Велики број пројеката станоградње који је био део
политичког пројекта обнове земље после НАТО бомбардовања („10.000 станова
за младе брачне парове“) настављен је, али као тржишни програм. Дирекција се
бави инжењерингом изградње станова за потребе државних органа, али је
временом постала стамбени предузетник који гради инвестирајући сопствена
средства на локацијама наслеђеним из поменутог пројекта. Учествујући на
слободном тржишту, Дирекција је изразито профитабилна институција.40
Национална корпорација за осигурање стамбених кредита
НКОСК је формирана крајем 2004. године са задатком да оживи финансијско
тржиште стамбених кредита и побуди интерес банкарског сектора да финансира
хипотекарне стамбене кредите. Основни механизам рада корпорације је
осигурање кредита које издају комерцијалне банке и прихватање ризика у
односу ¾ према ¼ колико остаје код банке, уз ограничавање највишег нивоа
камате.
Посебно подржана од републичке владе, активности НКОСК су нарочито
увећане годишњим програмима Владе за субвенционисање стамбених кредита
који се осигуравају код НКОСК.
Укупна сума осигураних кредита код НКОСК је почетком 2009. износила 1,4
милијарде евра са више од 240 милиона евра субвенционисаних кредита, што би
одговарало суми од 20.000 станова (код просечне цене стана од 75.000 евра) за
период од 4 године.41

40

У 2007 нето добит Дирекције је била већа од 4 мил. евра. Извор: коришћено у електронском
облику са интернет сајта ГДС http://www.gds.co.rs
41
Извор: коришћено у електронском облику са интернет сајта НКОСК http://www.nkosk.co.yu
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Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП
Војводине
Овај фонд основан је почетком 2007. године са циљем да пружа помоћ избеглим
и расељеним лицима која бораве у Војводини. У склопу помоћи у трајној
интеграцији развијени су програми субвенционисаног кредитирања куповине
сеоских имања и доделе грађевинског материјала. Кредити за куповину сеоских
имања су у висини од 6.000 евра, с тим да се враћа само 50% средстава у року од
10 година, док се за грађевински материјал даје 5.000 евра са враћањем 50%
кредита у року од 8 година. Поред тога, Фонд даје и пакете грађевинског
материјала у висини од 1.500 евра по кориснику, бесповратно. У 2007. укупан
број корисника био је 210, а за 2008. је планирано 410 корисника ових видова
помоћи у стамбеном збрињавању. 42
Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и научних
радника и уметника на Београдском, Новосадском и Нишком универзитету
Прва фондација, основана је на Београдском универзитету 1996. и 2002. године
реорганизована, а потом се формирају и фондације на Новосадском и Нишком
универзитету. Ове фондације се баве прикупљањем средстава из различитих
извора – донација, односно пријемом закупнина и ануитета и реализацијом
изградње станова и субвенционисаном продајом и давањем под закуп младим
наставницима и уметницима са својих универзитета, а на основу Уредбе Владе о
решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код
корисника средстава у државној својини (Сл. гласник РС, бр. 41/2002, 76/2002,
125/2003, 88/2004, 68/2006 - одлука УСРС и 10/2007). У Београду је изграђено и
под закуп дато 162 стана, а у току је градња још 134. У Новом Саду је 27
станова додељено, а још 27 се гради, у Нишу је 112 станова додељено, а још 98
се гради. Обзиром да се додељивање станова ослања на поменуту уредбу Владе,
остаје споран проблем продаје станова, обзиром да је Уредба, на основу одлуке
Уставног суда поништила ту могућност. На пример, услови који су важили у
Нишу 2003. године били су минимално 10% учешће, цена стана око 630 евра/м²,
рок отплате до 40 година, са каматом од 0,5%, што су заправо били, касније
оспорени, услови из Уредбе.
Градске и општинске стамбене агенције
Општинске/градске стамбене агенције, као нови облик институције јавног
сектора на локалном нивоу настале су на иницијативу градова Крагујевца и
Ниша да трансформишу постојеће градске фондове солидарне стамбене
изградње. Ова иницијатива је прихваћена кроз СИРП програм и на њој је
заснован један од основних елемената будућег система социјалног становања,
како га предвиђа Предлог закона о социјалном становању. Прве агенције су
основане 2004. године у Крагујевцу и Нишу, а потом и у другим градовима,
учесницима СИРП програма (Краљеву, Чачку, Ваљеву и Панчеву). Ове агенције
су основане пре свега за изградњу и управљање општинским стамбеним фондом
за издавање под непрофитним условима, а проширене делатности односе се на
планирање и имплементацију локалне стамбене политике, посебно у делу који
се тиче заштите јавног интереса. У том смислу локалне скупштине усвојиле су и
локалне стамбене стратегије, а које многе наведене агенције увелико реализују.
У оквиру СИРП Програма, који је реализован на основу споразума Владе и UN42

Извор: коришћено у електронском облику са веб сајта Фонда http://www.fondajnfort.org.yu/
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HABITAT-а, изграђени су и станови као део базичног програма социјалне
стамбене изградње, укупно 530 у седам градова и општина. Карактеристике овог
програма су да је он био комплетна симулација могућег основног програма
субвенционисаног кредитирања изградње општинских станова. Финансирање је
подразумевало: кредит у фиксном износу за изградњу (330 евра/м²) са условима
повраћаја 30% у наредних 30 година, са каматом 0,1% на валутни износ, што је
износило од 60% до 70% вредности инвестиције. Остатак – прибављање и
опремање земљишта, прикључци на инфраструктуру, управљање и остали
трошкови били су обавеза и терет локалне самоуправе. На овим пројектима
уведена је трошковна закупнина, са структуром покривања реалних трошкова:
отплата капитала, осигурање, одржавање, управљање, ризик од неплаћања, тако
да је ниво закупнине био два до три пута мањи од тржишне (у зависности од
града). Посебно разрађени критеријуми за конкурисање односили су се на
домаћинства са ниским примањима, и то 80% за избеглице и бивше избеглице, а
20% за домицилно становништво.
Други стамбени пројекти који су реализовани такође као пилот активности,
односили су се на различита стамбена решења која нису нова градња. Већи број
различитих пројеката односио се на реконструкцију станова које користе
штићеници центара за социјални рад, уз успостављање нових услова закупа,
унапређење субстандардних насеља са мешовитим јавним и приватним
власништвом, унапређење ромских насеља са планском и својинском
регуларизацијом, доделе субвенционисаних кредита за оспособљавање
започетих грађевина за становање, јавно-приватна партнерства издавања
расположивог стамбеног простора под условима регулисаног закупа. Ови
пројекти, који су имали за циљ да укажу да социјална стамбена политика не би
требало да се базира само на изградњи новог стамбеног простора, су сви били
усмерени на домаћинства са ниским примањима и спроведени су са мање или
више успеха.
Иако је изостало предвиђено кредитирање са републичког нивоа, неке од ових
агенција су већ афирмисане у локалним заједницама и послују са значајним
средствима из локалних буџета.
Независно од СИРП програма, али у координацији са осталим агенцијама,
Лесковац је формирао, а Ужице и Кикинда су у фази оснивања својих
општинских/градских стамбених агенција.43
Фондови солидарне стамбене изградње
Ови општински фондови су настали транформацијом Самоуправних интересних
заједница становања по доношењу Закона о стамбеним односима 1990. године, а
садашњи облик добили су Законом о становању 1992. године, када је
установљена и обавеза издвајања из пореза на фонд зарада. Закон о становању
(Службени гласник РС, бр. 50/92) чланом 44. уводи обавезу издвајања средстава
(1.3% на износ бруто исплаћених зарада) за решавање стамбених потреба
запослених који за ову намену не располажу довољним средствима. Законом о
порезу на фонд зарада (Службени гласник РС, број 27/2001) ова мера се
претвара у обавезу издвајања 0,3% до 1,0% фонда зарада, па се некадашњи
допринос претвара у пореску обавезу. Увођењем ПДВа 2004. године, укида се
порез на фонд зарада и обавеза издвајања за солидарну стамбену изградњу.
43

Из документације UN-HABITAT канцеларије у Београду
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Тиме се постепено гасе ови фондови, изузев у већим градовима, где су ануитети
од продаје станова на кредит још увек пристизали у знатним износима. У време
када је уведен порез на фонд зарада, средства која су била издвајана одговарала
су еквиваленту од 1 стана на 10 – 15.000 становника на годишњем нивоу.
Ови фондови су постојали у свим градовима и већим општинама, а 2008. године
постоје само у Београду, Новом Саду и још неколико градова. Фонд из
Крагујевца је претворен у јавно предузеће, које је потом трансформисано у прву
градску стамбену агенцију у Србији. Фондови Ниша, Ваљева, Панчева и Чачка
претворени су у имовину градских стамбених агенција.
Традиционално функционисање ФССИ подразумева да се средства фонда
усмеравају на изградњу или куповину станова а потом се, када се одређена
планирана транша испуни, станови под субвенционисаним кредитним условима
дистрибуирају удружиоцима средстава – предузећима која су по сили закона
учествовала у пуњењу фонда, а незнатно и удружењима РВИ или неким
спортским или културним радницима. Крајњи корисници – будући власници
станова су запослени и за доделу станова конкуришу у складу са интерним ранг
листама предузећа, у чему ФССИ није имао учешћа и за шта не постоје
јединствена правила.
У великим градовима, овим фондовима изграђен је релативно значајан број
станова. Београдски фонд је од оснивања до 2009.године изградио 8.762 стана, а
почетком 2009. поседује финансијска средства од око 11 милиона евра, с тим да
још очекује наплату ануитета у овој години од преко 2 милиона евра.
Остали државни програми
Решавање стамбених потреба избеглица
У периоду од 1991. до 2001. године смештај избеглица у колективне центре су
обезбеђивале Република Србија и међународна заједница. Поред привременог
смештаја избеглица у колективним центрима, који је за многе постао дугорочно
стамбено решење, држава је у другој половини 1990-тих покренула програме
изградње станова у државној својини за смештај избегличких породица под
закуп. Програми и пројекти усмерени на решавање стамбених проблема
избеглица реализовали су се кроз пуну изградњу, делимичну изградњу и
самоградњу, куповину и донацију сеоских домаћинстава, доделу монтажних
кућа, помоћ у виду пакета грађевинског материјала за завршетак започетог
објекта, изградњу објеката за социјално становање у заштићеним условима,
адаптацију и пренамену објеката колективних центара у установе за смештај
старих лица и адаптацију и проширење капацитета установа социјалне заштите.
Првих 636 станова прибавио је републички Комесаријат за избеглице из
буџетских средстава, углавном по општинама у Војводини са највећом
концентрацијом избеглица. Када је већ постало јасно да ће повратак у
домицилне земље, првенствено Хрватску, бити за већину избеглица неодржив,
донаторским средствима је, у координацији UNHCR-а и уз учешће општина, од
1997. године покренут програм трајне интеграције избеглица. Он је
подразумевао обезбеђење трајног стамбеног решења и неког вида привређивања
за она домаћинства која су се опредељивала за останак и преузимање
држављанства Србије. На овај начин је у периоду до 2005. изграђен још 1.661
стан, углавном по мањим местима и селима широм Србије, али највише у
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Војводини, где је и било највише избеглица. Два најчешћа модела су се показала
као оптимална и широко су коришћена. Први је био изградња стамбених зграда
са 4 мала стана за издавање под закуп, а други модел самопомоћи, код ког су
општине давале опремљено земљиште за градњу и прикључке, донатор је
обезбеђивао грађевински материјал, пројектну документацију и стручну помоћ
и надзор, а корисничко домаћинство радну снагу. Мале двојне куће
пројектоване су као «развојне», са неколико фаза доградње, у складу са
потребама и могућностима. Све стамбене јединице још увек се воде као државна
својина, где је корисник Комесаријат за избеглице. Ове врсте програма,
допуњене и моделом становања у заштићеним условима (описано ниже)
настављене су да буду финансиране и из других извора и за другу категорију
миграната, Србе и остали не-албански живаљ, који је масовно избегао са Косова
и Метохије после доласка НАТО трупа, 1999. године и стављања Косова и
Метохије под протекторат Уједињених Нација. Широм Србије, до 2009. године
око 4.900 стамбених јединица је изграђено или прибављено на други начин за
потребе избеглица и интерно расељених лица.
Субвенционисање стамбених кредита
Далеко најзначајнији државни програм после приватизације друштвеног
стамбеног фонда, а по висини буџетских издвајања, је програм
субвенционисања стамбених кредита. Да би се оживело тржиште некретнина и
поспешило решавање стамбеног питања становништва, Министарство
финансија уводи програм стамбеног кредитирања којим се домаћинствима без
стана обезбеђују субвенционисани кредити за учешће у нивоу од 20%,
комбиновани са осигурањем код НКОСК. Средства која је влада издвајала за
ову намену су у 2006. око 15 мил. евра, у 2007. до 44 мил. евра, колико је било
буџетом предвиђено у 2008. Укупно буџетско издвајање за субвенционисање
кредита у 2008. години је било предвиђено кроз три програма:
1. за запослене у здравству (око 7 мил. евра)
2. за запослене у Војсци (око 12,5 мил. евра)
3. за домаћинства са носиоцем до 45 година старости, без стана (око 24,5
мил. евра).
Субвенција се састоји у давању 20% учешћа са каматом од 0,1% и роком
отплате до 30 година. Станови се прибављају изградњом или куповином на
тржишту. У 2009. години, са великом светском економском кризом, ови
програми су смањени на једну седмину, па је тако предвиђено 1,7 мил. евра за
станове за војна лица, а 3,9 мил. евра за млађа домаћинства.
До сада пласирани субвенционисани кредити за период до 2009. за учешће у
комерцијалним стамбеним кредитима могу се проценити на око 48 милиона
евра. Овај програм представља и најчвршће опредељење Владе и основни
правац у социјалној стамбеној политици.
Становање у заштићеним условима
Иако невелик по обиму, добар пример потребе за ширењем спектра мера
социјалне стамбене политике представља важан иновативни програм Становања
у заштићеним условима. Овај се програм спроводи од 2007. године као редовна
мера социјалне стамбене политике Министарства надлежног за социјалну
политику. Намењен је старим угроженим домаћинствима са ниским примањима,
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првенствено из избегличке популације, који станују у колективним центрима.
Основна карактеристика програма је да уз стара домаћинства станује и млада
породица, такође са ниским примањима, која има одређена задужења према
старачким домаћинствима и практично је упослена у систему социјалне
заштите. Оваквих стамбених јединица има око 440 у општинама широм Србије.
Ово је програм који је развила Швајцарска владина организација за помоћ, SDC,
а који су потом прихватили велики донатори хуманитарне помоћи, као што су
UNHCR или Европска агенција за реконструкцију. Исто министарство
реализовало је и једнократни програм изградње станова за издавање под закуп
за ратне војне инвалиде из ратова после 1990. године, из донације јапанске
владе. У периоду од 2006. до 2008. године изграђено је 298 станова у 17 градова.
Субвенције за прибављање станова за лица која су запослена у буџетским
институцијама
Владине институције, јавна предузећа и друге републичке организације које су
буџетски корисници, од 2002. године су имале могућност да обезбеђују
стамбено решење својим запосленим или изабраним лицима (политичким
функционерима) кроз кредитирање набавке стана или издавање стана под закуп,
према одредбама Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
(Сл. гласник РС, бр. 41/2002, 76/2002, 125/2003, 88/2004, 68/2006 - одлука УСРС
и 10/2007). Не постоји централизована евиденција колико је станова обезбеђено
на овај начин, али је овај нетранспарентни модел готово престао да буде
коришћен када је Уставни суд 2006. године оспорио могућност да се из
буџетских средстава кредитира куповина станова.
Остали програми локалних самоуправа
Поред модела финансирања изградње станова преко Фондова солидарне
стамбене изградње, велике локалне самоуправе, осећајући значајан притисак
високих цена и ниске доступности стамбеног простора на становиштво у свим
градовима, спорадично покрећу програме нове стамбене изградње и углавном
субвенционисане продаје, ослањајући се првенствено на поменуту Уредбу о
решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код
корисника средстава у државној својини. Пре свега, то су Београд, чији
програми ће бити детаљније описани у наредном поглављу, Крагујевац, Ниш и
Нови Сад. Овде би требало истаћи и покушај градске управе у Београду да
уведе и становање у јавном сектору под непрофитни закуп. Изграђени објекти
насељени су закупцима са ниским примањима, али је закупнина одређена
знатно испод трошковне, што је била пракса института станарског права у
социјалистичком периоду.
Управљање овим становима није институционално дефинисано, што је
карактеристика и свих програма који су грађени за избеглице и интерно
расељена лица широм Србије.
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Остали програми међународних организација
Поред већ поменутих стамбених програма UNHCR-а, Европске агенције за
реконструкцију и UN-HABITATа, који су у мањој или већој мери представљали
модел будућег система социјалног становања, постоје и мањи програми који
дају значајан допринос са аспекта принципа да социјална стамбена политика
треба да се реализује кроз широку лепезу различитих мера и програма. Врло
успешни програми се односе на кредитну или бесповратну доделу грађевинског
материјала, што је првенствено усмеравано према избеглицама са нижим
примањима. Посебно треба истаћи и концепт микро-кредитирања, који се
примењује код домаћинстава са ниским кредитним потенцијалом, где се
наменски кредити мање вредности дају на краћи рок. Ово је комплементарна
мера, која је хиљадама домаћинстава помогла да доврше свој стамбени простор
– уведу инсталације, израде завршне радове, набаве кућне апарате и сл. На овај
начин настало је неколико „банака за сиромашне“, које још увек не послују у
одговарајућем законском амбијенту.
Активности цивилног сектора
Цивилни сектор у Србији, репрезентован кроз велики број невладиних
организација – удружења грађана био је оријентисан на помоћ избеглицама и
интерно-расељеним лицима. То се у највећој мери односи на правну и
психолошку помоћ и различите хуманитарне акције. Што се тиче подршке
решавању стамбених потреба, пре свега угрожених популационих група, могу
се издвојити програми и организације које се баве директним учешћем у
обезбеђивању стамбеног простора за ове групе и оне које се баве подршком тим
групама ради подстицања мера политике у правцу решавања њихових
стамбених потреба. Очигледна је чињеница, као што је наведено у претходним
поглављима, да је далеко највећи обим (државне) интервенције усмерен на
домаћинства са средњим и вишим примањима, док је помоћ за најугроженије
групе минорна у односу на проблем.
Од организација које се баве директним пружањем стручне помоћи у
обезбеђењу стамбеног простора могу се издвојити оне које се баве питањем
становања Рома, унапређењем живота и услова становања у ромским и подстандардним насељима. Неке стручне НВО су, обзиром на непрофитност
пословања постале идеални партнер великим донаторима у реализацији
програма изградње станова, углавном за избеглице и расељена лица (као што је
то случај са програмом становања у заштићеним условима), а неке организације
су учествовале у дистрибуцији грађевинског материјала, давању кредита за
грађевинске материјале и сл.
Мали број организација које се баве заговарањем решавања стамбених потреба
угрожених група, крећу се у оквирима подршке избегличкој популацији, или
заштите права закупаца, „заштићених“ станара и сл. Овој групи се могу додати
и неке стручно оријентисане НВО које се баве проблемима становања из домена
социологије, организације, економије и пружају допринос текућим политичким
процесима и институцијама.
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ИСКУСТВО БЕОГРАДА
Период од завршетка Другог светског рата до краја педесетих карактерише
изградња колонија у централном делу Београда на локацијама које су током рата
претрпеле значајна разарања (Цвијићеви павиљони), као и на локацијама на
ободу града у близини индустриjских зона – Железник, Нови Београд,
Миријевски пут. Новоизграђени станови су били у власништву државе и
општина, а симболичне кирије нису обезбеђивале репродукцију стамбеног
фонда.
Почетком шездесетих, променом система финансирања стамбене изградње,
створени су градски и општински фондови, финансирани из доприноса
предузећа у вредности 4% од исплаћених зарада. Из фондова се кредитирала
стамбена изградња за потребе предузећа, стамбених задруга и у мањем
проценту породична стамбена изградња. Период карактерише доминантно
друштвено власништво над становима. Овим системом реализоване су бројне
локације на Новом Београду, у Раковици, као и насеља Канарево брдо, Шумице,
Коњарник, Баново брдо и Браће Јерковић.
Наредна фаза је друштвено усмерена стамбена изградња која се финансира и
реализује преко градских и општинских самоуправних интересних заједница.
Њихов задатак био је координирање активности и средстава банака, предузећа,
грађевинских фирми и стамбених задруга. Када су у питању издвајања
запослених и власништво над становима није дошло да значајнијих промена.
Наставком интензивне стамбене изградње реализовани су Бањица, Јулино брдо,
Церак, Дорћол, Вишњичка бања и Бежанијска коса.
Почетак деведесетих доноси трансформацију у власничким односима стамбеног
сектора. Закон о стамбеним односима из 1990. пружа могућност откупа станова
у друштвеној својини. Исте године Законом се укидају самоуправне интересне
заједнице и формира се Фонд за изградњу станова солидарности. Финансирање
се обезбеђује у складу са чланом 44. Закона о становању издвајањем 1.3% од
исплаћених бруто зарада предузећа, установа и органа, као и на основу Одлуке о
начину, условима и роковима коришћења и враћања средстава солидарности,
коју је донео град Београд.
По овом основу у Београду до 2007. године реализовано је 8762 стана на
локацијама Медаковић 2, Браће Јерковић, Миријево, Ретензија, др Ивана
Рибара, Бежанијска коса, новобеоградски блокови и Кнежевац-Кијево.
Период након 2000. године
Двехиљадита година представља прекретницу у стамбеном сектору. Изменом
Закона о становању 2001. године укидају се основе финансирања Фонда.
Законодавац обавезу издвајања средстава за станове солидарности преноси са
предузећа на локалну самоуправу. Ово се сматра почетком одвајања социјалне и
економске политике у становању.
У новонасталом законском окружењу и са нагомиланим социјално-економским
проблемима изазваним транзицијом, ратовима и НАТО бомбардовањем, у
Београду се приступа спровођењу две паралелне акције:
 Скупштина града Београда са Фондом за финансирање изградње станова
солидарности реализује Програм изградње станова солидарности 20012005. којим је планирана изградња 2000 станова (реализована 1424
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стана). Програм се реализује делом средствима буџета које је Град
пренео фонду и делом из сопствених средстава фонда.
Скупштина града Београда доноси одлуку о приступању пројекту
изградње социјално-непрофитних и социјалних станова намењених
запосленима у јавним градским службама који не поседују стан и
социјално угроженим породицама. Поступак и средства обезбеђује Град.

Први пројекат изградње социјално-непрофитних и социјалних станова
представља Пројекат изградње 1100 станова у Београду, у оквиру кога је
планирана изградња 1000 социјално-непрофитних и 100 социјалних станова.
Пројекат је пратила Одлука о условима и начину располагања становима
изграђеним према пројекту 1100 станова у Београду (Сл. лист града Београда
бр. 20/2003). На основу наведене одлуке станови су били у државној својини и
Град Београд их је могао продати (1000 станова) и давати на коришћење (у
закуп) на одређено време лицима у стању социјалне потребе (100 станова).
Куповина стана омогућена је путем кредита на 20 година са каматом од 0.5% и
учешћем од 20%. За део пројекта који се односио на социјално-непрофитне
станове надлежан је био Секретаријат за имовинско-правне и грађевинске
послове, док су социјални станови били у надлежности Секретаријата за
социјалну и дечију заштиту. Пројекат је реализован на основу анализе
слободних локација предвиђених за становање, а чији је корисник град и то
локацијa у оквиру новобеоградских блокова 62 и 29, Чукаричке падине, насеља
др Иван Рибар, насеља Камендин и на Звездари. Пројекат је у највећем делу
реализован.
Током 2005. године започиње Пројекат 2000 социјално непрофитних станова у
Београду уз Одлуку о условима продаје 2000 социјално непрофитних станова у
Београду (Сл. лист града Београда бр. 2/2005). Локације планиране за
реализацију овог Пројекта налазе се у оквиру насеља Камендин,
новобеоградских блокова 61 и 63, уз Војвођанску улицу и на локацији западно
од ул. др Ивана Рибара. Програм социјалних станова реализује се на локацијама
у оквиру насеља Камендин, Овча, Орловско насеље - Миријево и локација на
подручју Великог Мокрог Луга.
Од 2005. године, на територији Београда, у оквиру програма социјалне заштите,
реализована су још два вида социјалног становања - Становање уз подршку (две
стамбене јединице) намењене збрињавању лица са сметњама у развоју и
Привремено становање (пет стамбених јединица) намењен деци без
родитељског старања у најдужем трајању од две године од излазка са смештаја.
Планска и нормативна документа
Генерални план 2021
Генерални план Београда 2021 (2003. година) је први плански документ који
уводи и дефинише појам социјалног становања на начин који је познат у
развијеним земљама Европе. Генерални план наводи социјално угрожене и
рањиве групе којима је потребно пружити посебну помоћ при обезбеђивању
адекватних услова становања (младе породице са приходима недовољним за
набавку стана, самохрани родитељи, породице са пуно деце и са ниским
приходима, избеглице, привремено расељена лица, физички и ментално
хендикепиране особе, дуго незапослени без прихода и друге друштвено рањиве
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категорије становника), даје смернице за стандарде (просечна површина стана
5-15 м2/ст), критеријуме за одређивање локација за социјално становање и
предлаже два система обезбеђивања локација:
1.

2.

изградњу станова социјалног становања унутар планираних стамбених
групација већих од 250 станова у оквиру којих је потребно обезбедити 58% станова за ове потребе, кроз јасно дефинисану намену (социјално
становање) у оквиру планова детаљније разраде.
изградњу на засебним локацијама предвиђеним Генералним планом.
Списак од 58 локација различитих капацитета дат је у документацији ГП.

Правилник за планирање и пројектовање групација објеката и станова
социјалног становања
Након усвајања Генералног плана Београда 2021, у Урбанистичком заводу је
израђен Правилник за планирање и пројектовање групација објеката и станова
социјалног становања који је требао да буде подршка овом виду становања.
Правнилник се формално-правно ослањао на Одлуку о условима и техничким
нормативима за пројектовање стамбених зграда и комплекса (Сл. лист града
Београда бр. 32/83). До усвајања предложеног правилника није дошло због
очекивања усвајања Закона о социјалном становању који би представљао
правни основ за ову врсту нормативног акта.
Основни проблеми са којима су се сусретали пројекти за реализацију социјалног
становања су:
 непостојање легислативе и регулативе која би представљала правну
подршку и каналисала развој програма и пројеката,
 недовољан број адекватних локација – проблем прибављања земљишта у
постојећем законском окружењу. Локације предложене Генералним
планом биле су у складу са датим критеријумима али и са нерешеним
имовинско-правним односима,
 проблеми у прихватању пројеката од стране становништва у
непосредном окружењу предложених локација,
 непостојање норматива и стандарда за социјално становање.

34

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Политике и програми
Последња системска промена стамбене политике била је масовна приватизација
друштвеног стамбеног фонда обављена готово у целости у првој половини 1990тих. Остали стамбени програми нису међусобно били кохерентни, а можемо их
грубо поделити у две групе: програми усмерени на обезбеђење стамбеног
простора за популацију са средњим и вишим примањима и програми за
угрожене групе. Прва врста програма, која је и доминантна по обиму буџетских
издвајања односила се на запослене у јавном сектору и млађа домаћинства са
надпросечном кредитном способношћу. Циљне групе у програмима друге групе
су избеглице и интерно расељена лица са ниским примањима, Роми и делом,
социјално угрожено становништво, којима је балансиран социјални микс у
програмима интеграције избеглица.
У области становања не постоје стратешка документа, али се суштинске
промене у овом сектору увелико предлажу као стратешки приоритети и
конкретне оперативне активности у многим другим стратегијама и акционим
плановима. Стога се, пре свега, као нужно намеће стварање стратешког и
акционог оквира стамбене политике у целини. Социјално становање, као њен
интегрални део, уједно ће у будућој стамбеној политици представљати и највећи
део јавне интервенције.
Законски оквир
Постојећи законски оквир о становању је анахрон и у потпуности превазиђен. У
време када је донешен третиран је као прелазно решење, иза којег држава
никада није развила нова. После 2004. донешена и предвиђена законска решења
постављају темеље савременој стамбеној политици, али још увек не на целовит
начин. Поред предвиђеног Закона о социјалном становању, који такође не
обједињује све постојеће инструменте социјалног становања, биће потребно
ревидирати укупно стамбено законодавство и све релевантне законе који
значајно утичу на стамбену политику (својина, јавна својина, локална
самоуправа, земљиште, фискални закони и др). Узимајући у обзир и сада
доминанте процесе децентрализације и регионализације, биће неопходно
легислативом одредити надлежности и улоге свих нивоа власти у области
стамбене политике.
Институционални оквир
До данас су у Србији успостављене три врсте програма социјалног становања:
државни програми, које су спроводиле различите републичке установе,
програми локалних самоуправа и програми које су водиле међународне
огранизације.
У периоду после 1990. основна преокупација државе било је окончање готово
потпуне приватизације станова, а потом, од средине 1990-тих до 2000.године, па
посебно од промене режима и шире демократизације политичког система,
стамбени сектор се константно дерегулише и либерализује и у том смислу се
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губи интерес за јачањем капацитета државне управе за вођење стамбене
политике. Свака нова промена власти је имала за последицу све већу
маргинализацију сектора становања. 44
Значајан помак у стамбеној политици направљен је формирањем Националне
корпорације за осигурање стамбених кредита 2004. и она представља прву
државну институцију из области социјалног становања. Може се очекивати да
ће најављено формирање Републичке агенције за становање суштински
изменити досадашњу стамбену политику и увести регулативне механизме за
коришћење буџетских средстава за било који вид социјалног становања.
Иако је регулативом домен деловања локалних самоуправа сведен на старање о
одржавању стамбених зграда и исељавање лица бесправно усељених у њих,
занемарујући чињеницу законског постојања солидарне стамбене изградње,
могло би се закључити да је у управним структурама на локалном нивоу, како у
великим градовима, тако и у мањим општинама, изграђена свест о потреби да се
локална власт бави стамбеним проблемима популације са нижим примањима и
да их решава. 45
Фондови солидарне стамбене изградње, чије се функционисање често доводило
у сумњу, обезбедили су највећи део новоизграђених станова у сектору
социјалног становања за последње две деценије и коначно, после десетак година
функционисања еволуирали у градске стамбене агенције, као прве институције
са мандатом имплементације стамбене политике у делу социјалног становања.
Локални програми који су реализовани изван специјализованих стамбених
организација, као што је то случај у Београду, такође су пример да су локалне
управе спознале да значајан део становништва не може решити своје стамбене
потребе на тржишту. Значајне разлике између политичких програма републичке
и локалних власти јасно указују на велики потенцијал и предности локалног
нивоа у развоју јавне интервенције у сектору становања.
Спровођење стамбене политике у области социјалног становања захтева
успостављање обимног и чврсто постављеног институционалног оквира на
републичком, локалном, али и међунивоу. Поред одговарајућег комплексног
регулативног оквира и довољно средстава која обезбеђују циклусе
финансијских механизама, биће такође неопходно обезбедити адекватан систем
обуке и континуиране едукације запослених у овом новом сектору, што све
захтева време и тиме и дугорочну и континуирану политичку подршку.
Финансирање
Према финансијским издвајањима, у различите форме социјалног становања до
сада је доминантно инвестирано кроз фондове солидарне стамбене изградње.
ФССИ су од 1990. уложили у солидарну стамбену изградњу између 600 и 800
милиона евра, а остали програми, који су били усмерени на прибављање станова
или субвенционисање стамбених кредита, финансирани су у нивоу између 150 и
200 милиона евра, од чега је 80% пласирано после 2003. године. Део издвајања
буџетских корисника, такође из јавних прихода, који није могуће установити,
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У 2008. Група за становање, у оквиру надлежног Министарства за животну средину и
просторно планирање је сведена на три запослена
45
Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС 9/02) и нови Закон о локалној самоуправи (Сл.
гласник 129-079)
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односи се на прибављање станова за потребе запослених у јавном сектору, у
периоду од 2002. до 2007.46 Директне инвестиције у различите програме
подршке решавању стамбених потреба из донација међународне хуманитарне
помоћи могу се проценити на више од 80 милиона евра за последње две
деценије. Наведено указује да је у социјално становање константно улагано, али
свакако не на нивоу који би осетно променио стање на тржишту и задовољио
потребе циљних група становништва.
Будућим системом социјалног становања требало би увести нове принципе
финансирања социјалног становања: рационалност, комбиновање извора,
првенствено ослањајући се на финансијско тржиште, транспарентност
субвенција, чврсте механизме повраћаја средстава са циљем постизања
самоодрживости обртних фондова, коришћење постојеће инфраструктуре
финансијских институција, социјалних институција и система јавне управе.

Крагујевац

46

За време док је трајала могућност кредитирања набавке станова за запослене у јавном сектору,
док Уставни суд није прогласио ту одредбу противуставном, по Уредби о решавању стамбених
потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
(Сл. гласник РС, бр. 41/2002, 76/2002, 125/2003, 88/2004, 68/2006 - одлука УСРС и 10/2007)
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III

ИСКУСТВА РАЗВИЈЕНИХ ДРЖАВА ЕВРОПЕ

Масовна изградња социјалних станова у Европи започиње након другог
светског рата, иако у појединим државама или градовима постоји и много дужа
традиција, као у Бечу, где систем социјалног становања са краћим прекидом
траје већ више од седамдесет година. Рат у Европи довео је до великих разарања
и осиромашења стамбеног фонда и до изражене појаве бескућништва.
Заједнички циљ послератне стамбене политике је био да се за што краће време
изгради што више станова, приступачних кроз различите модалитете
осиромашеној популацији којој је био неопходан кров над главом. Стога је
нагласак стављен на максимално брз раст производње стамбеног простора и у
томе је ангажман јавног сектора одиграо значајну улогу, преко интензивне
изградње кућа и станова из буџетских средстава, или уз државне гаранције.
Последично се социјално становање дуго изједначавало са јавним становањем,
што је данас преуска, а негде и потпуно непримерена дефиниција (као у
Холандији и Данској).
До уравнотежавања понуде и тражње у овој области, у зависности од степена
последица рата и темпа грађевинске активности, долази у интервалу од краја
шездесетих па чак до почетка осамдесетих година као у Немачкој. Тада се у
Западној Европи акценат са масовности изградње стамбеног простора полако
преноси на питања измењених потреба и квалитета, нових група корисника,
рехабилитације и реконструкције стамбеног фонда саграђеног педесетих и
шездесетих година 20 века, а негде и његовог рушења и замене новим. У први
план се стављају социјални и други циљеви у ширем смислу, модалитети
финансирања и постепеног растерећивања државних буџета, нове циљне групе,
као и социјално становање у оквирима урбаног развоја и обнове. Од тог времена
се и модели појединих европских земаља, суочених са својим специфичним
проблемима, почињу у већој мери да разликују и поред све значајнијег
економског, политичког и социјалног приближавања у ЕУ.
УТИЦАЈИ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Европска Унија не води јединствену политику социјалног становања, већ ту
проблематику препушта државама чланицама. Разлози за обезбеђивање
социјалног становања, као и механизми уз помоћ којих се то постиже се веома
разликују од једне европске земље до друге. У некима, као што је Велика
Британија, социјално становање се углавном своди на обезбеђивање стамбеног
простора који се издаје у закуп од стране државе која је његов власник и издаје
га домаћинствима са нижим приходима; у скандинавским земљама, Холандији
и Немачкој, социјално становање исто тако укључује помоћ око закупа што је
на располагању свим типовима домаћинстава. Са друге стране, у већини
земаља Јужне Европе има врло мало социјалног становања и стамбени
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простор се углавном финансира, а често и гради у сопственој режији.47 Исто се
толико ако не и више разликују и модалитети његовог финансирања.
Ненадлежност ЕУ за социјално становање произилази из примене опште
прихваћеног принципа субсидијарности стамбених политика, који подразумева
да се стамбени проблеми решавају тамо где настају, дакле на нивоу локалних
заједница, а уз помоћ и мању или већу финансијску подршку државе. Ипак,
социјално становање у ЕУ данас обезбеђује стамбени простор за 22 милиона
породица и стога је важно развојно и политичко питање читаве европске
породице. Ипак се нека се питања која ЕУ у последње време регулише као
заједничка у великој мери одражавају на системско регулисање социјалног
становања и његово функционисање у пракси земаља чланица, тако да 21 век
доноси и нове конвергенције. Измене и прилагођавања система чак и када иду у
истом смеру, у разним земљама изазивају врло различите последице и дају често
и супротне резултате. Стога се никако не може говорити о неком новом,
јединственом, успешном рецепту који једнако добро успева у свим
специфичним околностима. Од Италије чији је систем социјалног становања
децентрализацијом доспео у озбиљне проблеме, па до Холандије и Данске где
децентализовани и приватизовани модели успешно функционишу, налази се
широка лепеза мањих или већих примена европских оријентација и мање или
више успешних модалитета и резултата.
Оно што је свима заједничко је да нико не располаже неограниченим или бар
издашним средствима за ове намене, тако да у основи свих решења стоје напори
да се максимално прошири број свих могућих извора финансирања и да се
расположивим средствима постигне што више тамо где је најпотребније.
Низ прописа Европске Уније који регулишу слободно кретање људи уопште и
нарочито радника, конкуренцију и државну помоћи, порез на додату вредност
(VAT), анти-дискриминаторну политику, фундаментална права и права на азил,
се одражавају и на стамбену политику држава чланица, одређујући им оквир
деловања. Исто тако, одређене политичке иницијативе ЕУ као што су Европска
стратегија у области сиромаштва и социјалне ексклузије, политика одрживог
развоја, политика везана за младе и др, утичу и на стамбену политику и
политику социјалног становања у државама чланицама.
Макроекономски притисци ЕУ на државе чланице и кандидате за будуће
чланство, пре свега у смеру смањивања и потпуне елиминације буџетских
дефицита кроз ограничавање јавних, буџетских издатака и кроз друга кредитнофинансијска ограничења знатно су се одразили на дугогодишњи концепт државе
благостања са великим социјалним давањима и довели до значајног смањивања
државних субвенција социјалном становању. Реализована у пракси, оваква
политика проузроковала је две кључне реформе и новине система социјалног
становања, које су у неким земљама биле и од раније присутне:
1.

регионализацију односно локализацију, преношењем надлежности,
задатака и финансирања на локалне самоуправе;
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2.

дерегулацију и либерализацију, ангажовањем и функционисањем
непрофитног сектора и приватног капитала у овој области, који се
јављају као нови провајдер социјалног становања.

Успех/неуспех локалилизације социјалног становања не зависи само од
економске развијености појединих региона и локалних заједница, што је у
Италији, због неуједначеног регионалног економског развоја изазвало исто тако
различите резултате, који доводе у питање једнака права грађана као корисника
оваквог вида социјалне политике. Исто толико је битно питање да ли је овакав
трансфер надлежности праћен и одговарајућом доделом нових изворних
прихода локалним управама, или трансферима буџетских средстава за ове
намене. Тамо где то није био случај и резултати су се показали лошији него у
ранијем периоду када се социјалним становањем управљало централизовано.
Коментаришући исход ове реформе у Италији, један аутор указује:
Значајан је проблем неизвесности која прати овакав прелазак; неизвесности у
смислу који ће субјекти деловати у јавном становању и која ће им средства
бити на располагању.
Смањивање ангажмана државних власти у области обезбеђивања социјалног
становања се објашњава као неопходна последица децентрализације, али
остаје чињеница да поменута децентрализација није била праћена адекватним
повећавањем фискалног капацитета региона. 48
Иако потенцијал за приватно финансирање, планирање и усмеравање
социјалног становања, као и за управљање и одржавање фондом путем
различитих облика стамбених асоцијација постоји готово свуда у Европи, такав
је развој до сада уследио само у већини скандинавских земаља, Холандији и
Великој Британији, мада ће се у скорој будућности готово извесно дешавати и
другде. 49
Раст глобалних финасијских тржишта је отворио могућност да се приватни
капитал ангажује у овом традиционално јавном домену, нарочито у земљама са
великим непрофитабилним сектором. За то је извесно постојао и интерес
заснован на исплативости таквог инвестирања, нарочито у условима стагнације
тржишног стамбеног сектора и сектора комерцијалног рентирања стамбеног
простора. Тамо где се јавља већа тражња од понуде и где цене некретнина и
закупа убрзано расту, што је доскора био чест случај, не постоји већи ангажман
приватног капитала на социјалном становању.
Са становишта финансијских институција, социјално становање представља
прилику да се прошири основа њихових хартија од вредности, уз уважавање
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чињенице релативно нижег прихода који се може очекивати у овој области,
али и различитих/мањих ризика него код других категорија дуга. 50
У разматрањима на нивоу ЕУ и у смерницама Европске инвестиционе банке и
Развојне банке Савета Европе истиче се и аспект урбанизације стамбене
политике, у смислу да се проблем социјалног становања преусмерава на урбани
ниво и апсорбује као део урбане политике. Стога урбана обнова и развој и
социјално становање као њен саставни део представљају важан циљ у периоду
2007-2013. године, а тиме и приоритет у финансирању из средстава ова два
инвестициона фонда. Инсистира на усаглашавању приоритета социјалног
становања као дела одрживог развоја између земаља чланица, а и политика
финансирања, уз уважавање специфичности и различитог одређивања циљних
група. Урбана обнова кроз гринфилд развој је и оквир за остваривање
социјалног микса, уз пратеће мере у областима саобраћаја и социјалних услуга.
Уз сву флексибилност, као социјално становање се заједнички одређује
“потреба да се обезбеди квалитетан стамбени смештај за становништво са
ниским примањима“ 51, што је и дефиниција слична оној у Предлогу закона о
социјалном становању Србије.
Специфична питања око којих се заузима заједнички став су везана за рањиве
друштвене групе, укључујући ту и мањине и имигранте, ученике и младе
професионалце који тек почињу да раде. Посебна се пажња посвећује и степену
приватизације стамбеног фонда за ове намене и приступу објектима за
становање и инсистира се на технички и еколошки ефикасним пројектима.
КОНЦЕПЦИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЕВРОПИ
У Европи постоји најмање три основне теоријске концепције и модела
социјалног становања у зависности од, како то неки аутори указују, степена
тржишне интервенције и броја и важности задатака везаних за сектор
социјалног становања52:
1. Резидуалан, односно парцијалан, минималан, временски ограничен и
доступан само када су сви други тржишни модалитети недоступни, везан само
за онај део тражње који потиче од социјално најугроженијих домаћинстава.
Присутан је у земљама у којима преовлађује решавање стамбеног питања кроз
обезбеђивање сопственог стамбеног простора и где тржиште приватних станова
за издавање у закуп не подлеже законској регулативи;
2. Општији, који је доступан свим домаћинствима са ограниченим приходима.
Овакав модел због већег степена државне интервенције утиче и на понуду
станова, кроз елементе количине, структуре и цена;
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3. Универзални, који тежи да обезбеди понуду станова читавом становништву,
пружајући комплементарну, а често и конкурентну понуду приватном
стамбеном тржишту и уз његову законску регулативу.
Овакве различите концепције, које се наслањају на традиционалну културу
становања у појединим земљама, имају за резултат и врло различите постојеће
фондове социјалних станова. Тако у Холандији социјални станови који се издају
у закуп чине више од трећине укупног броја стамбених јединица. У Грчкој
готово да и не постоје, а у Шпанији чине само 1% укупног фонда, а то су две
земље где је доминантна тежња ка стицању сопственог стана, у коме су
правцу и усмерене субвенције социјалног становања. 53
ДИМЕНЗИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
Иако различитост дефиниција и обухвата социјалног становања у појединим
државама Европе има одраза на потпуну упоредивост података, однос броја
стамбених јединица социјалног становања према укупном броја стамбених
јединица у некој земљи, уз дате ограде, пружа реалну и доста поуздану основу
за поређење. Облици стамбеног поседа, укључујући ту и социјалне станове
исказани су у табели 1 у релативним односима и кроз број социјалних станова у
9 европских земаља.
Табела 1 - Облици стамбеног поседа/величина социјалног сектора у % и апсолутно,
2007. године 54
стамбене
јединице у
приватном
власништву
својих станара
Холандија
Аустрија
Данска
Шведска
Енглеска
Француска**
Ирска
Немачка
Мађарска

54
55
52
59*
70
56
80
46***
92

стамбене
јединице у
приватном
власништву
које се
рентирају
11
20
17
21
11
20
11
49
4

социјални
станови за
издавање

35
25
21
20
18
17
8
6
4

укупан број
стамбених
јединица
социјалног
становања
2.400.000
800.000
530.000
780.000
3.983.000
4.230.000
124.000
1.800.000
167.000

*
Шведска:
власништво над станом укључује и кооперативе
**
Француска:
није укључено 6,1% „остало“
***
Немачка: власништво над станом укључује и мешовити посед и подељено
власништво 'Genossenschaften'.

53

54

Ibid.

Преузето из: Social Housing in Europe, Christine Whitehead & Kathleen Scanlon, из истоименог
зборника радова у издању London School of Economics and Political Science, јули 2007.
42

Учешће социјалног становања у посматраним земљама креће се од високих 35%
у Холандији до најнижих 4% у Мађарској, после извршене масовне
приватизације стамбеног фонда. У Француској је број социјалних станова
највећи са око 4,3 милиона стамбених јединица, Енглеска је на другом месту и
поред приватизације која је последњих година извршена на основу законског
права да се купи социјални стан у коме се живи (write to buy) са 4 милиона, а
велики број социјалних станова постоји и у Холандији 2,4 милиона и Немачкој
1,8 милиона. Редослед земаља из табеле према њиховом ангажману на
социјалном становању је исти када се број социјалних станова стави у однос
према броју становника, опет је то учешће највеће код Холандије, а најмање код
Мађарске.55
Односи понуде социјалних станова и тражње за њима у претежном броју
наведених земаља показују тенденцију неравнотеже и погоршавања, тражња је у
порасту, а понуда опада. Највећи изузетак је Данска где производња нових
станова углавном задовољава нове потребе. Понуда је због законске дозволе
откупа социјалних станова највише опала у Енглеској, са 5,1 милион станова у
1979. години на 4,2 милиона 2007. године.
Узроци великог раста тражње за социјалним становима, која уз опадање понуде
отежава остваривање основног циља социјалног становања – обезбеђење
стамбеног смештаја породицама са ниским или никаквим примањима – су
многобројни и сложени. Овде истичемо само најважније:






економска криза и масовно повећавање незапослености а тиме и
сиромаштва;
све неповољнија расподела прихода на терет сиромашнијих друштвених
група и слојева;
повећање цена стамбеног простора у већини европских земаља, што
отежава или чини немогућим куповину стамбеног простора на тржишту
сиромашнијим домаћинствима;
демографски фактор уз појачану имиграцију;
проширивање циљних група социјалног становања у зависности од
политике.

На опадање понуде, или на њен спорији раст од тражње, поред укидања
субвенција изградњи, локализације и приватизације, значајно утиче и продаја
дела фонда социјалног становања његовим корисницима у државама у којима је
то дозвољено.
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Масовно рушење социјалног стамбеног фонда у оквирима програма урбане
обнове у великим европским градовима као што су Париз или Амстердам, где је
притисак на социјално становање изражен, и где, по сопственим проценама,
нису сви срушени објекти грађени у деценијама после рата били у тој мери
незадовољавајући, такође је фактор који утиче на привремену или трајну
несташицу социјалних станова. Проблем додатно повећавају тенденције да се на
овим локацијама затим подижу зграде са становима у такозваном мешовитом
поседу, комбинацији станова у власништву станара, за изнајмљивање, као и у
подељеном власништву станара и стамбених асоцијација, што не надокнађује
фонд социјалног становања. Изузетак од оваквих трендова је Беч, где сви нови
пројекти урбане обнове (Gasometre City, Euro Gate, Donau City, Alte Donau,
Thermensiedlung Oberla, Autofreie Mustersiedlung, Sargfabrik, ‘Compact-City’ и
многи други) укључују у великој мери и ново социјално становање високог
квалитета и атрактивности.
Дозвољеном приватизацијом/продајом социјалних станова се квалитетнији део
фонда у Великој Британији, Ирској и Холандији отуђује. Ово се дешава или по
жељи станара чије су се материјалне прилике поправиле, или у договору са
власником социјалних станова за издавање (стамбене асоцијације у Холандији).
„У случају Немачке, где су већ много година на снази временски ограничени
аранжмани о субвенционисању, око 100.000 стамбених јединица годишње
прелази из јавног власништва у приватно, по истеку уговора о закупу
социјалног стана.“ 56
Све ово ипак не значи да европске државе одустају од социјалног становања,
утолико пре што је ово и врло важно политичко питање. У већи се земаља и
даље граде нови социјални станови, само што је темпо изградње успоренији.
Гради их држава, локалне заједнице и стамбене асоцијације и кооперативе.
Државне субвенције изградњи станова, као главни механизам њеног
подстицања су укинуте у Немачкој, на пример, а у већини земаља у транзицији
уопште и не постоје. Енглеска планира да повећа број јединица социјалног
становања за 200.000 удвостручавањем изградње, за шта се користи механизам
планске обавезе. Добијање планске, практично грађевинске дозволе на
локалном нивоу за одређену локацију или објекат подразумева и обавезу
предузетника преузету према локалним властима, да ће саградити и одређен
број или проценат социјалних станова. Тиме се део терета старања о социјалном
становању и социјалној инклузији преноси на приватни сектор, нарочито на оне
предузетнике који добијају атрактивне локације за градњу.
Делимично се помера и нагласак, са социјалног у правцу приступачног
становања, као помоћи око стицања власништва над станом. Инсистира се исто
тако на обезбеђењу стамбеног простора људима са посебним потребама. У
Данској се 50% нових социјалних станова гради за људе са посебним потребама,
док је у Холандији нагласак на бескућницима и људима са менталним
проблемима. У људе са посебним потребама се поред инвалида сврставају и
старије особе, а понегде и посебно велике породице. Води се рачуна и о
одрживом становању, пре свега са еколошког аспекта.Води се рачуна и о
одрживом становању, пре свега са еколошког аспекта. Пројекти пасивних кућа
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су нарочито присутни у Немачкој и Аустрији, као и у скандинавским земљама.57
Нови стамбени пројект у Бечу Еурогејт (Еурогате) са око 1,000 станова је
европско највеће стамбено подручје које ће се саградити по пасивним
стамбеним стандардима и које ће штедети око 90% топлотне енергије у
поређењу са традиционалним зградама.58

Шпанија, 2004.
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ОБЛИЦИ СВОЈИНЕ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА
Подаци о својини социјалних станова указују на значајан пораст и врло високо
учешће власништва од стране стамбених асоцијација и кооператива, или
мешовитог облика (стамбене асоцијације и корисници). Поред наведеног,
фигурира још једино власништво локалних заједница које опада, као што опада
и њихов ангажман око обезбеђења социјалног становања. Партнерства јавног и
приватног сектора (public private partnership) на релацији општине (градови) –
стамбене асоцијације са становишта локалних власти потпомажу остваривању
већег учешћа социјалног становања, али су и изнуђена смањивањем државних
субвенција. Стога се у условима ограничених финансијских потенцијала
локалних управа јавља неопходност да се (значајан) део средстава за ове намене
обезбеди из приватних извора. Пут ка томе је и пренос својине на стамбене
асоцијације, које преузимају бригу о обезбеђивању и одржавању социјалних
станова и ефикасном управљању стеченом имовином, а локалне управе и
држава им у томе помажу.
Према холандским прописима, на пример, стамбене асоцијације су приватне,
непрофитне организације са законским задатком да обезбеде становање људима
са нижим примањима и у том смислу њих надгледа држава/локална самоуправа.
Оне представљују доста специфичну карактеристику холандског система
становања у поређењу са другим земљама у односу на проценат стамбеног
фонда којим располажу. Поседују, изнајмљују и управљају отприлике једном
трећином укупног стамбеног фонда и учествују са око 75% у укупном
стамбеном простору који се издаје у закуп.59
Од земаља где још увек преовлађује власништво локалне управе, у Мађарској и
Шведској, општине поседују 100% социјалних станова (ако се изузму
кооперативе у Шведској), а у Ирској око 85%, а у Енглеској је однос између
становања које обезбеђују локалне управе са једне и стамбене асоцијације са
друге стране отприлике пола-пола.У Холандији је скоро 100% социјалних
станова прешло у власништво асоцијација, у Данској преко 90%, у Француској
око 65% и у Аустрији око 60%.60
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МОДАЛИТЕТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊА СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА
Модалитети организације и финансирања социјалног становања у земљама ЕУ
варирају по броју и значају у зависности од конкретних околности, величине
проблема, ширине захвата корисника и циљних група, степена локализације и
дерегулације, односно либерализације и с тим у вези главних актера и носиоца
реализације, дакле од спектра конкретних економских, правних и социјалних
околности и политика. Неке земље су се стратешки определиле за један основни
модалитет и у том правцу усмериле ресурсе државе, региона, локалних
заједница, непрофитног и приватног сектора, опет у врло различитим узајамним
односима и редовима величина и значаја. Друге, као што је Француска иду на
најширу лепезу модалитета који су алтернативни или комплементарни,
уважавајући при томе и право на слободу избора породица. Корисници се у
извесној мери опредељују за могући облик задовољавања своје стамбене
потребе на начин који им највише погодује. У Холандији се коришћењем
Делфт61 метода у неким случајевима објављују листе незаузетих станова и даје
могућност будућим корисницима да изразе своје преференцијале. Исто тако,
различити модалитети доживљавају у последњих 20 година, а нарочито на
почетку 21 века и значајне измене, корекције па и напуштања у складу са
измењеним околностима и општим финансијским ограничењима ЕУ. У наставку
се даје приказ основних модалитета организације и финансирања у једном броју
земаља, затим и неколико репрезентативних упоредних прегледа најважнијих
одредница, који подцртавају сличности и разлике политика и пракси социјалног
становања.
Данска

2008.

У Данској је социјално становање као становање које се закупљује теоретски
доступно свима, не постоје унапред утврђени лимити примања домаћинстава да
би се конкурисало. Основ за доделу стана су листе чекања и утврђени
приоритети стамбених асоцијација које обезбеђују ово становање. Општине
имају своје квоте од 25%, углавном напуштених станова које стамбене
непрофитне асоцијације приоритетно додељују старијим особама.
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Названим по граду Делфту у Холандији где је први пут примењен.
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Социјално становање обезбеђују готово ексклузивно непрофитне организацијестамбене асоцијације, њих око 760, врло различитих по величини стамбених
фондова. Поред њих у мањем броју узимају учешће и стамбене кооперативе и
општинска предузећа. Непрофитне организације граде нове станове само уз
одобрење општина, које им та одобрења ускраћују ако им из различитих разлога
не одговара предложени програм.
Карактеристика данског система социјалног становање је да су стамбене
асоцијације практично у власништву својих станара. Станари у складу са
законом учествују у управљању стамбеним асоцијацијама. Генерална
скупштина секције стамбене асоцијације је састављена од станара, а они чине и
већину у Одбору директора који непосредно руководи радом (буџет,
одржавање, комуналије). Стамбене асоцијације су приватне организације које
наступају на тржишту где остварују своја финансијска средства. Оне ипак нису
независне од државе пошто добијају значајне субвенције. Примају опште
субвенције за прибављање локације и отплате хипотекарног кредита и
појединачне субвенције које помажу домаћинствима да плаћају кирију, што је
нека врста новчане помоћи за становање.62
Према подацима за 2005. годину, социјално становање се са 84% финансира
дугорочним (30 година) комерцијалним кредитима које држава субвенционише,
са 14% бескаматним зајмовима општина и са 2% доприносима станара. Станари
социјалног становања примају од државе стамбени додатак у складу са својим
финансијским приликама.
Поред класичне циљне групе сиромашних домаћинстава, нови приоритети
социјалне стамбене политике су станови за студенте, младе породице,
хендикепиране и особе које не могу да раде, повећање социјалне инклузије и
кохезије, обезбеђење приступачног становања пензионерима и старијима у
складу са њиховим специфичним потребама.
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Енглеска
Изградњом социјалних станова за издавање у закуп и управљањем овим делом
укупног стамбеног фонда (18%) се у Енглеској баве локалне власти и стамбене
асоцијације (HA)63. Локалне власти поседују око 55% стамбеног фонда
социјалног становања, или 10% укупног стамбеног фонда, а стамбене
асоцијације око 45%, односно 8% укупног стамбеног фонда. Улога локалних
власти у овој области већ дуже време опада не само зато што је укупни темпо
изградње социјалних станова знатно спорији у јавном него у непрофитном
приватном сектору, већ и зато што су локалне власти продале знатан део свог
стамбеног фонда станарима (око 1,8 милиона станова од 1980. године до данас),
или га трансферисале својим новоформираним стамбениим асоцијацијама. У
ову другу групу поред непрофитних стамбених асоцијација спадају и
кооперативе и инвестициона друштва, мада су стамбене асоцијације доминантне
по значају.
Локалне власти својим фондом социјалног становања управљају или
непосредно, или за тај посао формирају специфичне непрофитне организације
(ALMOs) 64, којима су основна задужења свакодневни, оперативни послови
станодавца. Власништво над стамбеним фондом остаје у рукама локалних
власти тако да станари уживају потпуну сигурност. ALMOs раде по споразуму о
условима управљања који се склапа са локалним властима, а у одбор директора
улазе представници станара, локалних власти и независни чланови. Локална
управа је и даље надлежна за шире стратешке улоге планирања, развоја,
рехабилитације и финансирања социјалног становања на локалном нивоу.
Стамбене асоцијације су непрофитни, независни станодавци са обавезом да
обезбеђују становање одређеним групама породица, највише оним са ниским
примањима. 65 Рад стамбених асоцијација регулише Стамбена Корпорација,
извршна агенција локалних заједница и управа. Она је државни орган одговоран
за регистровање стамбених асоцијација, регулисање њиховог рада и
финансирање њихових програма. Стамбена Корпорација регулише рад око 2,000
овлашћених стамбених асоцијација које обезбеђују становање за око 2 милиона
домаћинстава, или за 5 милиона људи.
Додела социјалних станова се врши на основу листи чекања, на које се улази по
утврђеним критеријумима приоритета, које одређују или општинске власти, или
организације социјалних станодаваца.
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Основни извори финансирања социјалног становања су комерцијални кредити,
јавне државне субвенције које данас покривају 50% трошкова изградње
општинских станова и ослобађање плаћања ПДВа. Субвенције локалним
властима покривају разлику између прихода од издавања социјалних станова и
стварних трошкова. Субвенције изградњи станова су се повећале у последњих
неколико година због инвестиција у рехабилитацију постојећег стамбеног
фонда, како би се он ускладио са прописаним стандардима. Стамбене
асоцијације, регистровани социјални станодавци се 100% финансирају из
приватног сектора, сем у случају да предузимају нове инвестиције, када
конкуришу за капиталне субвенције.66 Технички гледано и субвенције
стамбеним асоцијацијама су облик зајма који се враћа једино ако се имовина
продаје, за шта је неопходно посебно одобрење.
Субвенционисање је много више усредсређено на дотирање станара социјалних
станова у облику стамбених додатака, или дотирања рате за кредит уколико је у
питању прибављање својине на стан, што се такође сматра обликом социјалног
становања. Разлика између јавног становања у општинским становима и
социјалног становања у становима стамбених асоцијација је што у првом
случају станари у зависности од својих материјалних прилика могу бити
ослобођени плаћања закупнине и до 100%, а у другом ипак плаћају известан
износ.
Нови државни инвестициони програм Home Buy, за који је одвојено укупно 3,9
милиона фунти, требало би да послужи изградњи приступачних станова који би
били на располагању за социјално становање у закуп, или би били у подељеном
власништву. Ова друга шема омогућава социјалним станарима, дефицитарној
радној снази и онима који по први пут купују стан да остваре део власништва
над станом у коме живе од најмање 25%.
Будуће реформе зацртане политиком за наредни период подразумевају пре свега
подизање квалитета социјалног становања и његову већу енергетску
ефикасност, повезивање решавања проблема становања са програмима урбане и
руралне обнове, изградњу јачих заједница кроз побољшавање јавних услуга и
безбедности у насељима, као и у целини унапређивање приступачног
становања.
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Италија
У италијанском децентрализованом моделу, основни провајдери социјалног
становања су региони, општине и локална јавна предузећа, стамбене
кооперативе, приватне компаније и инвеститори. Јавним становањем на
регионалном нивоу управљају регионалне управе за социјално становање, док
су општине надлежне за ове послове на локалном нивоу. Кооперативе морају
имати одобрења општинских власти за бављење својим послом, а приватни
сектор се укључује учешћима на јавним тендерима.67
Карактеристика стамбених кооператива је да је чланство у њима отворено
свакоме ко би желео да живи у кооперативном стану, стиче се улогом од око 200
америчких долара и тиме се добија право да се дође на листу чекања за неки од
станова, при чему је време чекања на стан основни фактор при њиховој додели.
Све су кооперативе дужне да уплаћују 3% у национални развојни фонд
кооператива. Посебне карактеристике кооператива социјалног становања су:
-

пројекти су усмерени према људима са посебним потребама, као што су
стари, хендикепирани и сиромашни;
власништво над становима је кооперативно, а корисници плаћају кирију;
дизајн зграда узима у обзир потребе циљних група;
за директно финансирање се у мањем обиму користе и регионални
фондови за ове намене.68

Стамбени послови кооператива се финансирају из улога и кредита чланова,
пореским олакшицама (ПДВ) и капиталом из заједничких фондова.
Кооперативе се претежно баве изградњом станова који се продају у власништво
станарима, а мањим делом рентирањем, мада се у последње време због повећане
тражње преусмеравају на обезбеђивање станова који се издају по приступачним
киријама, нешто нижим од тржишних, што није социјално становање у правом
смислу.
Извори финансирања социјалног становања су кредити државних банака и
субвенције, стамбени додаци по основу закупнина, као и приватни капитал.
Средства су недовољна и због тога је фонд социјалног становања како региона
тако и општина смањен на испод милион станова, а јавно становање чини само
4,5% укупног стамбеног фонда. Стога је уз нагло повећавање тражње за
социјалним становима изазване растом цена некретнина и неприступачним
тржишним закупнинама, у Италији присутна драстична несташица социјалних
станова.
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Повлачење државе из области социјалног становања и ограничавање њених
трансфера регионима по овом основу утицало је на значајно смањивање
производње нових социјалних станова. Док је 1984. године држава финансирала
изградњу 34,000 станова, у читавој Италији је 2004. године саграђено само
1,900 субвенционисаних станова.69 Данас се средства за изградњу нових
социјалних станова углавном обезбеђују продајом дела постојећег фонда јавног
сектора, што је нерационално, пошто је за изградњу једног новог социјалног
стана неопходно продати чак три стара. Расположива средства се углавном
користе за ревитализацију постојећег фонда, или се усмеравају на програме
урбане обнове.
Све ово изискује нову стратегију за обезбеђивање много већег фонда социјалних
станова за издавање, како од стране јавног сектора тако и кооператива и таква се
стратегија припрема. Предлог је да она предвиди и нове јавне фондове/изворе
као и додатне мере фискалне политике.
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Немачка
У оквирима законске регулативе коју највећим делом утврђују савезне државе,
обавеза старања о социјалном становању на својој територији, а нарочито
његовом обезбеђивању рањивим групама је додељена општинама. Тиме је
примењен први принцип немачког система социјалног становања, принцип
субсидијарности.70 Други принцип се односи на подељени допринос који
изискује од крајњих корисника (станара закупљених социјалних станова, или
породица чији је стан предмет хипотекарног кредита) да плаћају свој допринос
(закупнини, отплати кредита), као допуну општинским и другим додацима и
накнадама. Трећи принцип се односи на локални примат, што налаже да се
ништа не гради што ће постати имовина државе или федералних јединица, тако
да су поред непрофитних предузећа, општинске компаније власници свог дела
социјалних станова, а не држава или региони. Савезна држава је од 2007. године
пренела своја овлашћења у овој области на покрајине, које из савезног буџета
добијају компензацију од 600 милиона евра годишње за послове које обављају.
У Немачкој постоји пет група провајдера социјалног становања и то су
општинска стамбена предузећа, стамбене кооперативе, црквене организације,
стамбена предузећа у власништву приватних инвеститора и што је најновији
тренд, стамбена предузећа у власништву немачких и иностраних инвестиционих
фондова, настала приватизацијом великог броја општинских прдузећа. И поред
противљења удружења станара, неки су градови као што су Кил и Дрезден
продали читав општински фонд станова, а таква је тенденција присутна и
другде. Очекује се да ће се у периоду 2002-2010 број социјалних станова
смањити за 1 милион. 71 Општинска стамбена предузећа и кооперативе су
непрофитне организације.
Немачки систем социјалног становања који се деценијама заснивао на
субвенционисању приватних предузећа да граде социјалне станове кроз
директна буџетска давања (наменске трансфере) и пореске олакшице, замењен
је од 2001. године новим. Нови прописи, уз задржавање дела субвенција
произвођачима, много већи нагласак стављају на индивидуалне субвенције,
стамбене додатке сиромашним домаћинствима, или дотирање рате за отплату
стана сиромашним породицама до износа реалних трошкова. По истеку уговора
о социјалном рентирању који се сада склапају са власницима станова на период
од 12-20 година, власник може да те станове издаје на тржишту, или да их
прода. Многа општинска предузећа као власници социјалних станова и по
истеку уговора својевољно настављају да их издају у закуп под истим режимом
и то се у Немачкој сматра квази социјалним становањем, Исти такав случај је и
са стамбеним фондом чији су власници добили субвенције по основу програма
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урбане рехабилитације за реновирање својих објеката, али су у обавези да због
тога станове неко време издају по нижим закупнинама.
Сви ови нови аспекти политике последица су уравнотежавања понуде и тражње
станова свуда сем у неким критичним подручјима где због брзог економског
раста долази и до пораста насељавања нове радне снаге (у јужним и западним
деловима земље и на северној обали). Процењује се да у Немачкој има око
440,000 напуштених станова, од чега око 10% више није подобно за
коришћење.72
Основни облици финансирања социјалног становања су улагања регионалних
банки у јавном власништву, кредити комерцијалних банки, сопствени фондови
инвеститора, јавне субвенције камата, субвенционисање око стицања
власништва над станом, као и државна помоћ станарима који живе у
закупљеним становима кроз стамбене додатке. Последњем наведеном облику
субвенционисања се замера што и поред јаке финансијске подршке, због
уграђене уједначености алокације нема просторни и регионални аспект
деловања. Последњих неколико година се ова помоћ ускраћује породицама које
примају друге облике социјалне помоћи и додатаке (за незапослене или у
оквиру социјалног осигурања).73
Облик субвенционисања је и законска обавеза општина да обезбеђују земљиште
за изградњу социјалних станова по нижим ценама. На овај начин се обично
продаје земљиште које је вишак у односу на потребе.74
У Немачкој социјално становање има три основна типа: социјално становање у
ужем смислу са стриктним одређивањем горњих прагова прихода домаћинстава
које потпадају у ову групу као и закупнина које плаћају, што је регулисано
немачким законодавством; унапређеније становање које постоји у неким
савезним државама где је квалитет станова нешто бољи, а приступност виша чак
и за породице које имају и до 60% више приходе од плафона прве групе, али су
и ренте више и краћи периоди закупа; и коначно тип где се стан купује у
власништво на кредит, а власницима се кроз додатак субвенционише део рате
кредита. 75
Приватни власници појединачних објеката који нису институционални
провајдери су такође део система и за њих важе иста правила и субвенције као и
за институционалне станодавце. Граде социјалне станове и њима управљају
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остварујући ограничен али сигуран профит, уз свој финансијски допринос и
поделу инвестиционог ризика. 76
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Француска
Француски модел организације и финансирања социјалног становања је
најразноврснији по броју модалитета и финансијских извора, укључујући ту и
јавно становање и значајну улогу државе у његовом финансирању и
субвенционисању, као и приватни, непрофитни сектор. Субвенције су или
усмерене на кориснике, или на провајдере социјалног становања. Када су
намењене корисницима, поред стамбених додатака, постоје и оне које се у
облицима различитих повољних кредита додељују породицама са приходом
испод утврђених прагова оскудице које желе да купе породични стан.
Са друге стране, развој приватног сектора који се бави издавањем у закуп
социјалних станова се подржава кроз наменске пореске олакшице. Исто тако,
главни задатак програма урбане обнове у реализацији је да се 5-10% нове
стамбене изградње усмери на социјално становање. Овај обиман програм
изискује снажне иницијативе локалних власти, повезане са партнерством
јавног и приватног сектора (PPP), како би се постигао стварни напредак
живота у предграђима и угроженим крајевима града 77
Облици личне помоћи, субвенционисања домаћинстава су стамбени додаци
станарима, како у становима социјалног становања, тако и у приватним
изнајмљеним на тржишту, а исто тако и породичним домаћинствима које
отплаћују стамбени кредит, сви модалитети циољним групама испод одређених
прагова прихода. Постоје и облици помоћи за привремени смештај и специјални
програми подршке бескућницима. Иначе постоје значајне разлике између
износа закупнина у социјалним и тржишним становима, тако да у просеку
социјалне закупнине чине једну трећину тржишне у региону Париза, а око
половине у другим деловима Француске.78
Сектор рентираног социјалног становања79 функционише преко мреже
организација на локалном нивоу, јавних канцеларија одговорних локалним
властима и приватних, стамбених предузећа којих има око 340, која управљају
комплетном имовином и новом изградњом (4 милиона станова и 30 до 40
хиљада нових станова годишње). Стамбена предузећа добијају помоћ јавног
сектора при изградњи нових стамбених објеката, куповини постојећих и
њиховој ревитализацији, која се огледа у директним субвенцијама локалних
власти и снижавању ПДВа за радове на изградњи и рехабилитацији. Локалне
власти обезбеђују бесплатно земљиште за градњу, или га дају у закуп под
повољним условима. Облик субвенција су и добијања повољних кредита из
фонда послодаваца, у који се уплаћује новац ради лакшег решавања стамбених
питања запослених. Ипак су основни извори средстава стамбених предузећа
нетржишни, дугорочни зајмови, који се додељују на 35 година за градњу и 50 за
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куповину земљишта, а одобравају их државне финансијске институције уз
гаранције локалних власти.
Поред побројаног, постоји још један број кредита и штедних фондова који
служе решавању стамбених питања под повољнијим околностима, иако нису
непосредно везани за социјално становање.

2006.
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Хо лан ди ја
Холандски модел се назива ”улагање у социјално становање без учешћа јавног
финансирања”, што га и најбоље карактерише.80 Држава је у последњој деценији
20. века продала претежан део фонда социјалних станова стамбеним
асоцијацијама. Оне том приватизацијом настају као непрофитне приватне
организације на које се преноси законом одређени задатак старања о
обезбеђивању становања породицама са нижим примањима. Држава и локалне
заједнице заједнице које задржавају улогу супервизора целог процеса, у смислу
његове законитости и ефикасности им у томе пружају само индиректну помоћ.
У околностима напуштања непосредних субвенција и кредитирања од стране
јавног сектора, око 600 стамбених асоцијација се суочава са сложеним
проблемом затварања финансијских конструкција инвестиција у социјално
становање и укупног пословања. То постижу уз помоћ кредита узетих на
тржишту капитала, ограничених сопствених средстава, делимичног пословања
на тржишту комерцијалних станова, продајом једног броја објеката, међусобном
сарадњом, заједничким финансирањем пројеката и интеграцијама, путем
узајамног покрића послова и ризика, као и укупним повећавањем обима рада и
прихода од ренте. Задаци и пословање стамбених асоцијација су регулисани
законом и они су практично једини социјални станодавац у Холандији. Оно што
им у највећој мери омогућава опстанак и успешно пословање је њихов двојаки
статус; систем им дозвољава да поред обављања социјалних задатака имају и
део тржишног пословања у области становања.
Индиректна подршка раду асоцијација је и систем породичних стамбених
додатака, који прима трећина породица које живе у изнајмљеним становима, као
и чврсте гаранције приватног Гаранцијског фонда за социјално становање и
Централног стамбеног фонда који је јавна институција, “чија је улога да
потпомаже финансијски слабе асоцијације, омогућавајући им да се
реструктуирају”.81 Умерен пораст закупнина социјалног становања задржава се
у границама инфлације.
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Шпанија
Актери обезбеђивања социјалног становања у Шпанији су држава, регионалне
власти, општине, јавна, мешовита, јавно-приватна предузећа, стамбене
асоцијације, кооперативе, непрофитне организације и приватна предузећа и
инвеститори, уз испуњавање законом предвиђених критеријума и услова. Јавни
сектор располаже фондом од око 200,000 стамбених јединица, сектор за
издавање у закуп социјалних станова чини само 1% укупног стамбеног фонда, а
мешовите шеме власништва се регионално разликују. Модел подељеног
власништва82 се у већини аутономних области примењује приликом
обезбеђивања станова младим породицама и људима, којима је омогућено да у
периоду од 7 до 10 година откупе стан. Стамбеним кооперативама је поред
изградње социјалних станова дозвољено и да раде за тржиште и да се баве
издавањем социјалних станова у закуп, истина у ограниченом обиму.
Социјално становање које у Шпанији има називе државно заштићено становање
и јавно заштићено становање83 доприноси да се изфинансира изградња око
100,000 социјалних станова годишње, по проценама обезбеђује око 12% укупног
стамбеног фонда у Шпанији и ради по специјалном режиму, уз снажну контролу
и ограничавање цена, док објекти задржавају статус социјалног становања на 30
година.
Извори финансирања социјалног становања су банкарски кредити, државне
субвенције, субвенционисање каматних стопа на кредите везане за изградњу
објеката социјалног становања, ослобађања плаћања локалних такси и пореза на
приход корпорације, као и снижавање ПДВа, а станари добијају додатак за
плаћање станарине.
Удео социјалног становања је мали, иако се у последње време повећава, стога
што је Шпанија традиционално оријентисана на модалитет стицања стамбеног
простора у власништву. Повећана тражња за социјалним становима, што је
тренд последњих година, уз смањивање тражње за становима на тржишту,
узроковала је повећавање броја јавних стамбених предузећа, а на пословање
кооперативног сектора се негативно одразило повећавање цена земљишта и
самих трошкова градње, мада се и ту тренд мења, тако да кооперативе поново
све више граде социјалне станове. Исплативост социјалног становања је све
већа како за провајдере, тако и за кориснике.
Нови национални стамбени план за период 2005-2008 у оквиру циља веће
производње и повећања броја стамбених јединица заштићеног становања,
предвиђа и допунске инструменте, од којих је најважнији преференцијални
фискални систем усмерен на предузећа чија је активност изградња станова за
82
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издавање у закуп. Поред олакшица новој градњи предвиђене су и додатне
стимулације за рехабилитацију постојећег фонда и настањивање празних,
напуштених зграда кроз социјално становање. Исто тако регионалне власти
(Comunidades Autonomas) подржавају национални план субвенцијама из
регионалних буџета, у различитим износима. Од када су региони добили
надлежности у урбанистичком планирању, сваки нови урбани развој мора да
бар 30% намене земљишта усмери на заштићено становање. Минимални
проценат за ове намене је регулисан и новим Законом о државном земљишту. 84
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА
СТАНОВАЊА

ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА

СОЦИЈАЛНОГ

У табели 2. је приказан систем одлучивања у 9 земаља ЕУ, везано за одређивање
закупнина, финансирање односно субвенционисање, обим нове градње и
локације социјалног становања.
Табела 2 - Ко доноси одлуке у вези са социјалним становањем85
централне/
федералне

у договору са
провајдерима

локалне/
провинцијске

у договору са
провајдерима

власти

власти

Аустрија

З

ФС,ОНГ,ЛНГ

Данска

З, ФС

ОНГ,ЛНГ

Енглеска

З,ФС,ОНГ,ЛНГ

ОНГ,ЛНГ

Француска

З,ФС,ЛНГ

Немачка

З

ОНГ

ЛНГ
ФС,ОНГ,ЛНГ

Мађарска

З,ФС,ОНГ,Л
НГ

Ирска

З,ФС

Холандија

З,ФС

ОНГ,ЛНГ

Шведска

З,ФС

ОНГ,ЛНГ

З - систем одређивања закупнина
ОНГ - обим нове градње

ОНГ,ЛНГ

ОНГ,ЛНГ

ФС - дефинисање финансијског/
субвенцијског система
ЛНГ - локације нове градње

Одређивање закупнина социјалног становања је свуда у надлежности државе
сем у Мађарској. У већини земаља се и о финансирању и субвенционисању
изградње социјалних станова одлуке доносе на државном нивоу, мада то није
случај у Аустрији и Немачкој где су ова задужења пренета на провинцијске и
локалне власти, као и у Мађарској где локалне власти о свему одлучују у
договору са провајдерима. О обиму и локацијама нове градње одлуке углавном
доносе локалне власти у договору са провајдерима, сем у Аустрији где их
локалне власти доносе ексклузивно, у Енглеској где се тражи одобрење
централних власти, као и у Француској, али само око локација, а не и око обима.
До преношења одлучивања око већине питања на локални ниво дошло је у
последњих 20 година на основу посебних законских прописа у Аустрији,
Холандији, Данској, Мађарској, Француској и Немачкој Такође је присутна
тенденција заједничког одлучивања о социјалном становању у партнерству
локалних власти и стамбених предузећа и асоцијација.
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У табели 3 дат је упоредни преглед доступности социјалног становања везано за
лимите прихода породица и исказују се разлике између различитих горњих
лимита прихода породица које могу да конкуришу за социјално становање, или
се констатује њихово одсуство у појединим земљама. Чак и тамо где такви
лимити не постоје, у пракси су породице лошијег материјалног стања увек у
предности.
Табела 3 - Доступност социјалног становања, лимити породичних прихода 86
формални
лимити
породичног
прихода

стварни
лимити
породичног
прихода

% становништва
који задовољава
критеријуме

шта ако приход
касније пређе
лимит?

Аустрија

да

да, али доста
високи

80-90%

закупнина
неизмењена

Данска

не

да

100%

неприменљиво

Енглеска

не

да

100%*

неприменљиво

Француска

да

да

варира по типу
станова од 30-81%

станари плаћају
мали додатак

Немачка

да

да

око 20%, али је
расположивост
мања

општине могу да
подигну
закупнину

Мађарска

да

да

врло ограничен

Ирска

да

да

нема података, али
врло ограничен

подиже се и
закупнина

Холандија

да, за социјално
становање**

да

око 40%

закупнина

не

да

Шведска
*
**

неизмењена
100%

неприменљиво

али је приступ заснован на потреби за станом
стамбене асоцијације граде и скупље станове за које сви могу да конкуришу

Земље као што су Данска и Шведска где је социјално становање доступно
свима морају да поведу рачуна о правилима ЕУ по којима државне субвенције не
могу примати припадници средњих и виших приходних група. Стога морају да
јасно разграниче које услуге потпадају под субвенције, а које не.87 Са друге
стране у Енглеској се додела социјалног стана врши на основу утврђених
приоритета потреба за станом, а не породичних прихода самих по себи. У неким
земљама долази до повећања закупнине уколко се материјалне прилике
породице поправе тако да њен приход прелази лимит, а у некима то није случај.
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Преузето из Social Housing in Europe, Christine Whitehead & Kathleen Scanlon, из истоименог
зборника радова у издању London School of Economics and Political Science, July 2007.

87

Social Housing in Europe, Christine Whitehead & Kathleen Scanlon, iz istoimenog zbornika radova u
izdanju London School of Economics and Political Science, July 2007
65

У табели 4 приказано је како се додељују социјални станови, ко прописује
правила доступности, ко одлучује да ли се појединачна домаћинства у та
правила уклапају, а ко конкретно додељује стан.
Табела 4 - Додела социјалних станова88
Прописује услове
доступности
Аустрија
Данска
Енглеска
Француска
Немачка
Мађарска
Ирска
Холандија
Шведска

Д
Д
Д
Д
ЛУ (региони)
ЛУ
Д
ЛУ ЛС
ЛУ/ЛС

Одлучује да ли неко
домаћинство
испуњава услове
ЛУ/ЛС
ЛУ/ЛС
ЛУ/ЛС
ЛС
ЛУ
ЛУ
ЛУ
ЛС
ЛС

Додељује стан
домаћинству
ЛУ/ЛС
ЛУ 25% ЛС 75%
ЛС
ЛС/О
ЛС
ЛУ
ЛС
ЛС
ЛС

Д – држава ЛУ- локална/регионална управа ЛС – локални станодавац О- остало

У већини земаља услове доступности социјалних станова прописује држава. У
Немачкој су ова овлашћења пренесена на регионе, у Мађарској на локалну
управу, док у Холандији то обављају заједнички локална управа и стамбене
асоцијације, а у Шведској једни или други. Одлука о додели стана и сама додела
конкретног стана је свуда у надлежности локалне управе или станодаваца, или и
једних и других.
У табели 5 приказан је значајан удео индивидуалних додатака за становање који
се примају у оквиру система социјалног осигурања, а у пракси се и поред
различитих назива своде на то да држава покрива у целини или делимично
износ закупнине породицама које за то испуњавају критеријуме. Присутни су у
свим земљама Западне Европе осим у Ирској и примају их како они који живе у
социјалним становима, тако и они који закупљују стан у приватном сектору. У
Мађарској локалне управе немају средстава да исплаћују овакве додатке. У
Холандији, Данској и Шведској субвенције примају и власници станова у
којима живе и које отплаћују на кредит, па се оне своде на покривање дела рате
стамбеног кредита, обзиром да помоћ око становања у тим земљама није везана
за облик стамбеног поседа.
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Табела 5 - Индивидуалне стамбене субвенције 89
на располагању

доступне су

Аустрија

СС, ПС,ВС

везано за приходе, ниво
ренте или повећања ренте

Данска

СС, ПС,ВС*

породицама са ниским
примањима, са децом и
пензионерима

пензионери до 410 евра,
остали до 398.

Енглеска

СС, ПС

конкретна закупнина и
приход домаћинства

максимално до целе
закупнине са
комуналијама, али је то
ретко у приватном сектору

приход и величина

сва домаћинства морају да
плате 30 евра месечно.
Преко тога се покрива до
100% , у зависности од
места и висине станарине.

Француска СС, ПС,ВС

износ

породице

Ирска

ПС

станарима приватних
станова који примају
социјалну помоћ

до 90% станарине

Холандија

СС, ПС

домаћинствима која
задовољавају критеријуме
прихода, а не закупљују
стан преко лимита

максимум 300 евра
месечно

Немачка

СС, ПС,ВС

критеријум прихода и ренте,
корисницима социјалне
помоћи се плаћа цела
закупнина

према сложеним
формулама

Шведска

СС, ПС,ВС

породицама, пензионерима,
неким млађим старосним
групама

зависно од прихода и
ренте, до износа пуне
закупнине

СС - станари социјалног становања
ВС - власници станова у којима живе

ПС - станари у приватном сектору
рентирања
* - само пензионерима
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СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БЕЧУ представља изузетан пример успешног
модела социјалног становања на нивоу главног града и метрополитенске урбане
целине.90
Бечки модел социјалног становања се развија и усавршава већ 80 година,
прилагођавајући се успешно развоју града, Аустрије и Европе у целини.
Децентрализована законска регулатива и велика самосталност у уређивању
сопствене стамбене политике, уз јасно изражена и трајна опредељења у
континуитету власти посвећена социјалној равноправности и кохезији,
омогућавају му да уз велики сопствени буџет и помоћ из буџетских средстава
државе Аустрије, остварује сталан напредак модерних облика становања који не
зависе од материјалних могућности социјалних група грађана, укључујући ту и
оне најсиромашније.
Бечки модел социјалног становања се развија и усавршава већ 80 година,
прилагођавајући се успешно развоју града. Децентрализована законска
регулатива и велика самосталност у уређивању сопствене стамбене политике, уз
јасно изражена и трајна опредељења посвећена социјалној равноправности и
кохезији, омогућавају му да уз велики сопствени буџет и помоћ из буџетских
средстава државе Аустрије, остварује сталан напредак модерних облика
социјалног становања који не зависе од материјалних могућности социјалних
група грађана, укључујући ту и оне најсиромашније.
Укупан део буџета Беча усмерен на финансирање социјалног становања износи
око 600 милиона евра, од чега око 25% чине сопствена буџетска средства, а 75%
долази из државних пореских извора. У наредних 15 година се због очекиваног
повећања броја становника града, планира годишња изградња 5 до 7 хиљада
станова.
И поред тога што је град Беч и даље највећи станодавац социјалног становања
са фондом од 220 хиљада станова, претежан део изградње последњих година
изводе стамбене асоцијације са ограниченим профитом, које у Бечу годишње
граде око 15 хиљада станова за социјално становање у закуп и поседују укупан
фонд од 136 хиљада станова. Пошто је највећи део овог фонда изграђен у
оквиру програма субвенционисаног становања, додељивање ових станова у
закуп потпада под извесна ограничења, као што су просечан приход по члану
домаћинства и услови око њихове евентуалне касније продаје.91 Као корисници
пореских олакшица, стамбене асоцијације су у обавези да свој профит
реинвестирају у нову стамбену изградњу.
Субвенције изградњи станова су јавни зајмови са каматом од 1% који даје град
Беч и који су у складу са политиком ЕУ заменили раније неповратне
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субвеннције. Те субвенције иду до 30% вредности инвестиције. Укупни трошак
градње је данас око 1300 евра/м2 нето површине, без набавке земљишта. Град
Беч је у ситуацији да утиче на цену земљишта, пошто социјално становање
учествује са високих 90% у укупној изградњи стамбеног простора, а велика
конкуренција предузетника исто тако снижава трошкове.
На систем даљинског грејања у власништву Града је повезано око 212,000
станова, или 25% стамбеног фонда Беча, а обавеза је да се све нове зграде
уколико је то изводљиво повезују на овај систем.
Трошковне и регулисане ренте покривају финансирање, текуће трошкове и 10%
ПДВа. Максимална нето месечна закупнина за субвенционисани стан у Бечу је
тренутно око 4,50 евра/м2, или укупно 6–7 евра/м2 Домаћинства са ниским
примањима имају право на месечни додатак за становање, који им осигурава
да неће изгубити свој стан у случају изненадне болести, или губљења посла.92
Станари уживају висок степен сигурности, већином се склапају уговори о
закупу стана на неодређено време, учествују у управљању зградом и имају
право да реновирају стан без сагласности кућевласника. Та су им права
загарантована и у приватним зградама. Висок квалитет становања и правне
сигурности је разлог зашто 80% становника Беча живи у закупљеним
становима.
Становање које омогућава сам град је јефтиније, па су и приходни лимити за
његово добијање нижи, а станови непрофитних стамбених асоцијација су уз
више лимите приступачни већем броју становника. Постоји законска обавеза
субвенционисаних предузимача да 1/3 свих станова ставе на располагање граду
за социјално становање.
Као део социјално усмерене развојне политике града, ови стамбени пројекти
имају прецизно дефинисане претходне услове, као што је уклапање у постојећу
целину и превазилажење недостатака постојеће инфраструктуре (школе,
здравствене установе и јавни саобраћај).
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РЕЗИМЕ - ТЕНДЕНЦИЈЕ И НОВИ ПРАВЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА 93
1.

Социјално становање се јавља у различитим облицима својине, од државне,
преко својине региона, локалне управе и непрофитних стамбених асоцијација и
кооператива, па чак и приватне самих станара, што је случај у Данској, где
станари поседују асоцијације од којих су добили станове

2. Бављење социјалним становањем не мора бити непрофитан посао. То што уз
стамбене асоцијације обично стоји израз “непрофитне” не значи да не остварују
зараду, као што их то што остварују зараду не спречава да обезбеђују становање
породицама са ниским примањима и другим циљним групама. Као што је случај
у Холандији, могу да послују као ‘приватни предузетници са социјалним
задатком’.94
3. Социјално становање више није само изградња, издавање и закупљивање
социјалних станова, одржавање и реконструкција стамбеног фонда и управљање
њиме. Као што је случај у Шпанији, то може бити и изградња станова које ће
породице са ниским примањима куповати на кредит са малим каматним стопама
у зависности од свог прихода, уз смањену цену стамбених јединица. Овакви
облици постоје и у Холандији и Грчкој.
4. Политика доделе станова је кључна одредница социјалног становања, а не облик
својине, профитно или непрофитно пословање, нити врста станарског односа.
Социјално становање уводи социјална разматрања у додељивање станова и
нетржишне критеријуме при опредељевињу породица, што не мора да сужава
избор, на шта указује холандски (Делфт) пример.
5. Долази до заокрета у намени самњених државних субвенција. Све се више
субвенционишу корисници социјалног становања, а мање изградња стамбеног
фонда социјалног становања, која је великим делом пренета на стамбене
асоцијације. Субвенционисање изградње станова је исто толико важно свугде
где постоји недостатак социјалних станова, а то је данас сличај у многим
европским земљама.
6. Смањивањем субвенција провајдерима држава смањује свој утицај на социјално
становање и остваривање његових циљева и политика. Известан политички и
регулативни утицај мора да постоји, од стране централних власти или локалних
управа, иначе се проблеми повећавају. У складу са елементима за процену
одрживости регионалних и локалних планова, сви локални планови у Енглеској
обавезно садрже и намену земљишта за известан проценат изградње
приступачних станова.95 Нови регионални урбани развоји у Шпанији имају
обавезу да најмање 30% намене земљишта усмере на заштићено становање.
7. Низак квалитет социјалних станова, нарочито оних грађених у послератном
периоду, што је проблем низа локација и са тим повезано и ниска тражња за
таквим становима. Проблеми се решавају продајом дела стамбеног фонда или
његовом ревитализацијом (Холандија, Енглеска, Немачка).
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8. Имењени извори финансирања - мање директно субвенционисање и претежно
коришћење приватних финансија.
9. Различити приступи везани за функцију ренте и њен смисао у социјалном
становању. У разним земљама, рента се везује за трошкове, величину стана,
квалитет и локацију, понуду и тражњу и наравно свуда за приход домаћинстава.
У износу закупнине свакако постоји и елемент пожељности са становишта
станара.
10. Тржиште земљишта као елемент подстицаја социјалном становању. У Немачкој
су ниске цене по којима се вишкови јавног земљишта од стране државе,
савезних држава и општина продају стамбеним асоцијацијама за изградњу
социјалних станова, који ће се издавати по ниским ценама закупа, значајан
фактор снижавања трошкова и веће производње у сектору социјалног
становања.
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СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ТРАНЗИЦИОНИМ ЗЕМЉАМА96
Стари модел државног становања
У моделима бивших социјалистичких земаља социјално становање претежно је
било државно рентирано становање, у коме тржиште није играло готово
никакву улогу. Држава је контролисала како понуду тако и тражњу, комуналне
и друге јавне услуге су се обезбеђивале по цени која није покривала трошкове, а
додела станова је у себи садржала у већој мери елемент награде или заслуге
него стварне стамбене потребе.
У моделима бивших социјалистичких земаља социјално становање је у већој
или мањој мери било државно рентирано становање, у коме тржиште није
играло готово никакву улогу. Држава је контролисала како понуду тако и
тражњу, услуге су се обезбеђивале по цени која није покривала трошкове, а
додела станова је у себи садржала у већој мери елемент награде или заслуге
него стварне стамбене потребе. Недостатак стамбеног простора изазван оваквим
системом водио је у стварање дуалног97 тржишта, сфери приватних
трансакција са појавним облицима: грађење кућа у сопственој режији,
приватне трансакције у сектору изнајмљивања станова, приватне трансакције
некретнина, тржиште сустанарског односа и мали, потпуно приватни сектор
издавања станова у закуп (Hegedüs-Tosics, 1996).
Након политичких промена, државе више немају средстава за финансирање и
субвенционисање јавног рентираног становања, па га напуштају: укидају
субвенције изградњи станова, приватизују грађевинарство и пратећу индустрију
и коначно и стамбени фонд јавног сектора. Већина земаља у транзицији је
продала, практично распродала између 75% и 95% свог стамбеног фонда
станарима, који су платили мање од 15% тржишне вредности станова, а у неким
земљама их добили и бесплатно (Русија, Грузија). Негде је приватизација
спроведена по националном закону, као у Русији и Мађарској, а негде су је
спровеле локалне власти. Иначе је реализована по врло различитим
финансијским шемама и аранжманима.
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Приватизацију није пратило прилагођавање прописа који се односе на
функционисање зграда са већим бројем станова. У већини држава се неко време
задржао стари систем - држава је задржала власништво над деловима зграда
који нису станови, јавна комунална предузећа и даље имају монопол, а цене
стамбених комуналних услуга су контролисане. Ово је водилло лошем
одржавању зграда и њиховом пропадању.
Неке су земље и после 2001. године задржале релативно велики јавни сектор за
издавање станова у закуп: Чешка 17%, Пољска 16%, Русија 29% и Летонија
16%, док је у свим другим ово учешће испод 10%, па и већином испод 5%.
Приватизација се наставља јер за њу имају интерес и станари и локалне власти,
иако је успорена недостатком средстава домаћинстава, финансијских олакшица
локалним властима и домаћинствима и неким процедуралним прописима.
Табела 7 Приватизација стамбеног фонда у транзиционим земљама (%)
закуп јавних станова као % свих станова
1990

после 2000

% приватизације

Албанија

35.5

1.0

97.2

Литванија

60.8

2.4

96.1

Румунија

32.7

2.7

91.7

СЦГ

22.2

2.8

87.4

Хрватска

24.0

2.9

87.9

Бугарска

6.6

3.0

54.5

Словенија

31.0

3.0

90.3

Мађарска

23.0

4.0

82.6

Јерменија

52.5

4.0

92.4

Естонија

61.0

5.2

91.5

Молдавија

21.0

5.5

73.8

Словачка

27.7

6.5

76.5

Казахстан

66.1

6.8

89.7

Летонија

59.0

16.0

72.9

Пољска

31.6

16.1

49.1

Чешка република

39.1

17.0

56.5

Украјина

47.3

20.0

57.7

Русија

67.0

29.0

56.7

Извор: UN-ECE 2002, Hegedüs-Struyk, 2005

Као пратећа компонента приватизације, реституција се у нешто већој мери
спровела једино у Чешкој где је 7% стамбених јединица враћено ранијим
власницима.
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Нови правци и модели социјалног становања
Економска рецесија у транзиционим земљама одразила се у великој мери на
приступачност становања. Знатно је смањена производња, државне субвенције
за становање су укинуте, а цене комуналних услуга у већој или мањој мери
либерализоване. Због свега тога је развој социјалног становања важан
корективни механизам тржишним токовима и нераздвојни део нове социјалне
политике. Постоје три типа интервенција која се подводе под социјално
становање: додаци за становање, стварање новог сектора који се бави градњом и
издавањем социјалних станова у закуп и помоћ породицама ниских примања да
дођу до стана у власништву.
Додаци за становање
Програми додатака за становање су се у великој мери односили на помоћ
домаћинствима ниских примања око плаћања комуналних услуга, смањујући
тиме негативан утицај повећања цена комуналних услуга на породичне буџете.
Они нису субвенционисали тражњу за становима који се издају у закуп, тиме
што би субвенционисали станарину, тако да нису повећавали могућност
долажења до стана. У пет земаља ЕУ (Чешка, Пољска, Словачка, Мађарска и
Словенија) додатак за становање прима од 4% до 8% становништва. Овај облик
субвенција има највећу улогу у Пољској и Чешкој. У Чешкој овај додатак
износи од 25-37 евра месечно. У Словенији је њиме обухваћена мала група од
2,700 породица. У Чешкој и Словачкој програмом управља држава преко својих
децентрализованих јединица, а у осталим земљама локалне управе. У Пољској и
Мађарској трошкове деле држава и локалне власти. Нагласак додељивања
додатака за становање се под новим околностима све више окреће
субвенционисању закупнине, што је и њихов основни смисао.
Нови сектор рентирања социјалних станова
Крајем деведесетих година прошлог века се, по изласку из транзиционе
рецесије, већина земаља окреће решавању стамбених проблема са нагласком на
већу улогу сектора издавања социјалних станова у закуп у новим стамбеним
програмима. У том се смислу предлажу и делимично уводе два његова основна
типа:


проширивање постојећих иако знатно смањених општинских стамбених
фондова;
 успостављање или проширивање социјалног становања за издавање у
закуп у поседу непрофитних стамбених организација.
У Словачкој, Чешкој, Румунији и Мађарској локалне власти су власници и
носиоци социјалног становања, с тим што држава која субвенционише нову
изградњу одређује услове око горње границе закупнина, доделе станова и
изградње. Горњи лимити закупнина се везују или за неки проценат заменске
вредности98 стамбене јединице, као што је случај у Пољској, Чешкој и
98

Replacement value of a housing unit, sadašnja vrednost zamene postojećeg stana novim.
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Словачкој, или за породични буџет или просечну плату у Румунији. У
Мађарској се закупнина везује за надокнаду трошкова. У пракси су локалне
управе одређивале конкретне закупнине испод оваквих плафона, водећи рачуна
о могућности њеног плаћања, иако је намера прописа била да их ограниче у
супротном смеру. У неким се државама критеријуми доделе везују и за младе
породице и одређене приходне категорије. У Мађарској и Румунији локалне
власти саме одређују своје критеријуме.

Програми изградње нових социјалних станова у Пољској и Чешкој предвиђају
да би ова изградња требало да чини од 15-25% укупне стамбене изградње.
Планирано је да се у Румунији изгради 40,000 стамбених јединица социјалног
становања, или око 30% свих нових градњи, мада је изграђено само 19,000, што
је износило око 10% свих нових стамбених градњи у периоду 2000-2004. године.
Општински стамбени фондови се још нигде нису финансијски и
институционално консолидовали, располажу дотрајалим становима у којима
живе најсиромашније породице, станарине не покривају текуће и трошкове
одржавања, тако да локалне власти немају интереса да шире сектор
рентирања социјалних станова како не би трпеле губитке.99
Стари кооперативни сектор у земљама у транзицији је у кризи, пошто су му
укинуте субвенције које је у претходном систему уживао – директна буџетска
давања, субвенционисани зајмови и бесплатна додела земљишта.
Од свих покушаја формирања непрофитних организација које би обезбеђивале
станове за социјално становање, што се добрим делом подржава и из разних
европских фондова, најуспешнији је пример Пољске.
Пољске стамбене асоцијације (TBS)
раде по француском моделу HLM,
описаном раније. Основна субвенција понуди су државни кредити са ниским
каматним стопама. Остали извори финансирања су средства станара, општине и
самих непрофитних организација. Већину су их формирале локалне управе које
и одређују станарине. То су трошковне закупнине, које не могу прећи 4%
заменске вредности, или трошкова изградње. Укупни приход по основу
закупнина неке асоцијације покрива трошкове одржавања и поправки, као и
отплате кредита Националном Фонду Становања, од кога у највећој мери зависи
остваривање програма. Асоцијације су 2001. године саградиле 10,000 станова,
што је износило 15% целокупне стамбене изградње.

99

Social Housing in Transition Countries, József Hegedüs, Social Housing in Europe, Christine
Whitehead & Kathleen Scanlon, из истоименог зборника радова у издању London School of
Economics and Political Science, July 2007.
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Пример нових облика успостављања система социјалног становања на локалном
нивоу је Загреб, главни град Хрватске. Програм социјалне политике града
Загреба за период 2004-2007. године посебно конципира социјално становање
као њен најважнији део. Програм разматра три модалитета социјалног
становања: помоћ у набавци стана, помоћ у коришћењу стана и индиректне мере
социјалне политике у становању.
Први модалитет социјалног становања обухвата градњу социјалних станова за
најсиромашније категорије становништва, програм координираног подстицања
станоградње у оквиру којег се осигурава земљиште и инфраструктура за градњу
станова за продају под повољним условима и јефтинију изградњу станова према
нешто нижим стандардима, који се дају у закуп одређеним категоријама
становника по економским ценама.
Други модалитет односи се на субвенције за одређене групе грађана, којима се
субвенционишу трошкови закупа стана, а такође и комуналије - грејање, струја,
вода и др.
Трећи модалитет се односи на прописе који регулишу тржиште станова и
стамбену политику (одређивање висине станарина у приватним становима
намењеним за издавање у закуп).
У Словенији је 2006. године радило 65 стамбених организација са ограниченим
профитом, основаних од општина и грађевинских предузећа, као замена за
фондове солидарности. Оне су периоду 1991–2004. године саградиле 2,500
станова, што је чинило 5% свих нових стамбених градњи.
Подршка стицању стана у власништву
Већина мера намењених омогућавању групама са нижим примањима да дођу до
сопственог стана преко финансијских субвенција (субвенционисане рате,
пореске олакшице, директна давања везана за становање, уговорна штедња по
немачком моделу) у транзиционим земљама, већином су допринела решавању
стамбених проблема виших приходних категорија. Уведени додатни
критеријуми (људи који први пут купују стан, број чланова домаћинства, младе
породице) требало би да исправе претходно непрецизно постављене циљне
групе по основу прихода породица.
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IV

SWОТ100 АНАЛИЗА

СНАГА
иницијативе и програми који се већ
остварују
тестирани основни елементи предложеног
новог система социјалног становања кроз
пилот пројекте и СИРП програм, формиране
градске/општинске стамбене агенције у 8
општина и Асоцијација стамбених агенција,
изграђени први станови у јавном власништву
за издавање под закуп и установљен
механизам финансирања и кредитирања
непрофитне изградње, разрађени критеријуми
и правила селекције корисника непрофитног
рентираног становања
предлог закона о социјалном становању
најшире поимање социјалног становања у
складу са европским искуствима, уз
дефинисање стратешких и програмских
пратећих докумената, надлежности на
републичком и локалном нивоу, задатака,
послова и реализатора
искуства фонда солидарне стамбене
изградње (ФССИ)
сазнања стечена у пракси о циљним групама и
критеријумима социјалног становања
финансијско-кредитни потенцијал
идентификовани потенцијални извори
средстава за финансирање и кредитирање
изградње социјалних станова за издавање у
закуп и других програма, пракса издвајања за
социјално становање на локалном и државном
нивоу
постојање Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита
омогућава увођење стамбених кредита у
редовно пословање банака, а доводи до
умањења каматних стопа и повећања
приступачности кредита;

СЛАБОСТ
деценијско одсуство државне политике и
праксе социјалног становања
недовољан политички интерес за увођење
целовите јавне интервенције у сектор
становања и интерес за враћање сектора у
домен извршне власти, првенствено на
националном, а потом и на локалном нивоу

велика потреба за субвенционисаним
становањем
укупно сиромаштво и велике социјалне
разлике

недовољни ниво основних знања о
стамбеној политици у јавним управама на
државном и локалном нивоу, претерана
очекивања од јавног сектора, изједначавање
социјалног са јавним становањем
непостојање институција за управљање и
реализацију социјалне стамбене
политике

некохерентност постојећих мера
стамбене политике
становање као међуресорска делатност

постојећи систем субвенционисања
стамбених кредита који би требало
усавршавати
100

SWOT – скраћеница добијена спајањем првих слова енглеских речи Strenght, Weakness,
Opportunities, Threats, чији је превод дат у табели
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ПРИЛИКЕ
подстицај укупној привредној активности и
расту
отварање нових радних места, нарочито у
приватном и непрофитном сектору (посебно
грађевинарству и пратећој индустрији,
сектору социјалног становања), већа
мобилност радне снаге
подстицај урбаном развоју и обнови,
социјалној инклузији и кохезији
кроз заједничке програме социјалног
становања и ревитализације појединих
градских подручја и градова у целини
допринос равномернијем регионалном
развоју
изразито неравномеран регионални развој и
угрожена демографска слика Србије могу да
буду унапређени пажљивом стратегијом
социјалног становања
допринос диверсификацији стамбеног
тржишта
позитиван утицај на цене станова преко
увећане, квалитетне и приступачне понуде

формирање заједница које стварају осећај
припадности, сигурности и безбедности
повезивање места становања са могућностима
запошљавања, школовања, лечења,
могућностима коришћења јавних простора,
слободног времена и рекреације
јачање система локалне самоуправе, као и
улоге непрофитних и невладиних
организација у решавању стамбених
проблема циљних група социјалног становања

развој тржишта стамбеног финансирања
и кредитирања

промовисање и реафирмисање становања
под закуп
као погодног начина задовољења стамбених
потреба домаћинстава са ниским примањима

ПРЕТЊЕ
економска криза и рецесија
функционисање система социјалног
становања у условима рецесије

изградња система
развој институција у нежељеном правцу,
спровођење програма без сагледавања
стварних потреба, адекваних стратешких и
оперативних докумената на локалном нивоу
нетранспарентност финансирања
у дистрибуцији, реализацији и повраћају
буџетских средстава за социјално
становање
расподела надлежности у сектору
становања
локализација и децентрализација
надлежности које нису праћене и
одговарајућим трансфером средстава, или
додељивањем додатних извора прихода ЛС
(неодржива локализација)
социјална ексклузија и гетоизирање
у условима изградње социјалног становања
искључиво на одређеним издвојеним
локацијама

стандарди и локализација
неуједначени стандарди социјалног
становања у зависности од локалне
политике и финансијске моћи заједнице,
непрофитних асоцијација и приватног
сектора (опасности локализације)
демографске промене
миграције и старење становништва,
избеглице и привремено расељена лица и
етничке групе, које утиче на структуру
тражње за социјалним становањем
нефункционисање ефективног тржишта
земљишта

81

V

ЦИЉЕВИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

ОСНОВНИ СТРАТЕШКИ
СТАНОВАЊА:

ЦИЉ

У

ОБЛАСТИ

СОЦИЈАЛНОГ

обезбедити да стамбени простор буде доступан свим грађанима Србије на
одржив начин и уз свеобухватну подршку и ангажман државе и локалних
заједница, успостављајући систем и модалитете организованог
обезбеђивања стамбеног простора домаћинствима која из социјалних,
економских и других разлога не могу да га себи прибаве на тржишту.
Реализација овог циља утиче позитивно на заснивање породице и породични
живот, здравље и напредовање људи и представља важан део социјалне
компоненте одрживог развоја. Својом одрживом, социјалном, развојном,
економском, регионалном, локалном и урбанистичком компонентом,
остваривање овог циља ће доприносити успостављању веће социјалне кохезије
и равнотеже, кроз интеграцију свих друштвених група у заједницу, укључујући
и оне које су објективно угрожене.
Овакав циљ не може остварити само држава. Неопходан је ангажман свих
друштвених структура, а пре свега локалних самоуправа, непрофитног и
приватног сектора, који ће у законским оквирима и уз учешће и подршку
међународних пре свега европских фондова, кроз координиран и осмишљен рад
и партнерство јавног и приватног сектора обезбеђивати рационално одређивање
приоритета и стратешко усредсређивање довољних средстава да се ти
приоритети и остварују.
Оперативни циљеви су:
а)

УСПОСТАВЉАЊЕ
СРБИЈИ

СИСТЕМА

СОЦИЈАЛНОГ

СТАНОВАЊА

У

1. Усвојити Закон о социјалном становању;
2. припремити неопходне подзаконске акте;
3. донети адекватне прописе који би регулисали рад непрофитних
организација социјалног становања;
4. припремити и усвојити Стратегију социјалног становања и начин њене
имплементације кроз дефинисане дугорочне, средњорочне и годишње
програме реализације;
5. основати Републичку агенцију за становање као носиоца посла у овој
области, која ће се старати о одрживом развоју социјалног становања и
обезбеђивању и коришћењу средстава потребних за остваривање
Стратегије и програма, прикупљањем и усмеравањем буџетских и
других средстава за ове намене.
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б)

УСПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НОСИОЦА
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

ПОЛИТИКЕ

1. Утврдити локалне, општинске и градске стратегије социјалног становања
и Стратегију града Београда у овој области, у складу са Националном
стратегијом и специфичним околностима и проблематикама сваке
локалне заједнице;
2. сачинити конкретне дугорочне, средњорочне и годишње програме
реализације локалних стратегија социјалног становања;
3. формирати општинске стамбене агенције, непрофитне стамбене
организације као носиоце послова реализације локалне стамбене
политике – утврђивање потреба, управљање изградњом и стамбеним
фондом социјалног становања.

в)

УТВРЂИВАЊЕ
МОДАЛИТЕТА
СУБВЕНЦИОНИСАЊА,
ФИНАНСИРАЊА И КРЕДИТИРАЊА И РЕАЛНИХ ИЗВОРА
СУБВЕНЦИОНИСАЊА
ФИНАНСИРАЊА
И
КРЕДИТИРАЊА
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
1. Истражити циљну групу корисника социјалних станова;
2. прецизирати модалитете субвенционисања социјалног становања, како
изградње и прибављања станова за социјално становање, тако и
корисника социјалног становања – пореске олакшице, наменски
трансфери, субвенционисани кредити, стамбени додаци, стамбени
кредити за прибављање стана у власништву под приступачним условима,
и др.;
3. истражити и утврдити и друге реалне изворе и начине обезбеђења
средстава за реализацију националног и локалних програма;
4. у складу са законом, на локалним нивоима утврдити реалне и стабилне
изворе прихода за обезбеђивање рада општинских/градских стамбених
агенција и обављање њихових задатака.

г)

ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ И КОХЕЗИЈЕ
1. Социјална инклузија и кохезија као елемент планирања
При планирању социјалног становања, избегавати изоловане,
најудаљеније локације и комбиновати овај са другим облицима
доступног становања (и у личном власништву) намењених ширем
спектру социјалних категорија корисника, у окружењима што
хетерогенијег социјалног миљеа. Опремљеност социјалном
инфраструктуром локације је неопходан услов у свим
варијантама.
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2. Одрживост социјалне кохезије у социјалном становању
На нивоу стамбене зграде поштовати пропорцију која
подразумева укључивање одређеног процента корисника
социјалних станова у односу на остале категорије станара. У
пракси се толерише појединачна зграда са социјалним становањем
унутар компактних суседстава.
3. Социјална кохезија и културни и традиционални обрасци у становању
Корисницима социјалног становања поред стамбене јединице
истовремено треба обезбедити друштвену бригу која обухвата низ
едукација са циљем њихове успешније социјализације и
адаптације у нови стамбени амбијент, а у смислу: припадања за
разлику од изолације, укључивања за разлику од искључивања,
партиципације за разлику од неучествовања, признавања за
разлику од одбацивања, легитимности за разлику од
нелегитимности.
д)

ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗВОЈНОГ КАРАКТЕРА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА СА УКУПНИМ ОДРЖИВИМ РАЗВОЈЕМ КАКО
ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА, ТАКО И ДРЖАВЕ У ЦЕЛИНИ.
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КОНЦЕПЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
Концепција социјалног становања је нови систем који треба увести у Србији,
без упоришта у регулисаној, организованој и целовитој пракси у периоду након
II светског рата. Стога се заснива на позитивним искуствима других, пре свега
развијених земаља Европе и делимично земаља у транзицији, као и на пракси и
искуствима у појединим градовима и општинама Србије последњих година,
потпомогнутој од стране државе и међународних институција и фондова.
Утемељена је на универзалном сазнању које је у Србији поткрепљено
конкретним и недвосмисленим доказима: да либерални тржишни систем у
стамбеној области, који како цену тако и висину закупнине стамбеног простора
одређује према променљивим односима понуде и тражње, не може да реши
стамбене потребе сиромашних слојева становништва. Исто тако ни других
циљних група социјалног становања као што су избеглице и интерно расељена
лица, људи са посебним потребама, старијег дела популације, младих људи и
тек заснованих породица, трајно незапослених и осталих група, пре свега неких
етничких.
Не постоји универзални модел регулације, својине, организације и
финансирања, као ни управљања и одржавања социјалног становања који је до
сада свугде у Европи и свету једнако добро успевао. Исти или слични модели
социјалног становања давали су и дају сасвим различите резултате у разним
земљама, или локалним срединама. У том смислу и наш модел социјалног
становања мора да уважава специфичне околности и проблеме у Србији.
Сазрела је свест да у новим околностима тржишне економије и демократског
друштва, држава и јавни сектор у целини морају да преузму свој део
одговорности за обезбеђивање приступачног и пристојног становања оном делу
породица и појединаца који не могу да га сами себи обезбеде из материјалних и
других разлога, заједничким ангажманом са непрофитним стамбеним сектором
и уз сарадњу и партнерства са приватним капиталом око финансирања и
кредитирања социјалног становања у целини и конкретних програма.
Стога су кључни постулати на којима се темељи концепција:
 систем социјалног становања који ће се заснивати на јасној,
флексибилној, применљивој, подстицајној и недискриминаторној
правној регулативи у духу европских оријентација и опредељења и
специфичних околности Србије, постављен на принципима
субсидијарности, децентрализације, стабилности и економске
одрживости, са јасно дефинисаним надлежностима, организационим
облицима, критеријумима и имплементацијом кроз стратегије и
програме, како државе тако и локалних самоуправа;
 систем социјалног становања који се неће ограничавати на
традиционалне модалитете јавног становања у закуп, нити се
опредељивати између модалитета поседа стамбеног простора, нити се
ослањати искључиво на државне субвенције, нити се опредељивати
између пружања подршке корисницима или провајдерима социјалног
становања, већ ће се избалансирано односити према свим облицима
својине, организације и финансирања, користећи непрофитни стамбени
сектор као специфичног медијатора и оптималног објединитеља циљева
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државне политике у стамбеној области и интереса приватног капитала,
као и истих тих циљева и критеријума и политике финансијских
институција које подржавају програме социјалног становања у Европи;
са државног и локалног становишта и интереса, одржив и стимулативан
систем финансирања социјалног становања, заснован на поузданим,
значајним и јасно лоцираним изворима јавног и стимулативним мерама
за привлачење приватног капитала, пре свега кроз партнерства јавног и
приватног сектора, као и кроз укупну фискалну, кредитно монетарну и
земљишну политику, који ће омогућити локалним заједницама и
њиховим стамбеним агенцијама несметано функционисање и обављање
задатака;
систем социјалног становања који ће се децентрализовати и
диверсификовати у мери у којој се проблеми и присуство циљних група
превасходно везују за поједине локалне средине, уз вођење рачуна о
њиховим специфичним проблемима, уз обезбеђење системских и
тржишних предуслова да се ови проблеми у што већој мери решавају
уједначено, независно од материјалних могућности појединих локалних
самоуправа и њихових стамбених агенција;
систем социјалног становања који ће бити усаглашен са урбаном и
руралном политиком на локалном нивоу и њен саставни део, а посебно
са програмима урбаног развоја, обнове и реконструкције чији ће
саставни део бити програми социјалног становања, уз уважавање и
промовисање принципа социјалне инклузије и кохезије кроз планове и
конкретне пројекте.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ
Сагледавајући и уважавајући објективну хитност успостављања целовитог,
делатног и правно уобличеног и позиционираног система социјалног становања
у Србији услед нагомиланих стамбених проблема у овој области у последњих 20
година, који се нису решавали управо стога што овај систем није постојао, како
оперативни циљеви тако и стратешки приоритети утврђени овом Студијом
искључиво се односе на неопходне кораке које би требало учинити у најкраћем
могућем року да би се то и остварило.
Основни задаци како их Студија сагледава су:









усвајање Закона о социјалном становању;
довршавање референтног правног система по усвајању Закона о
социјалном становању кроз израду и усвајање свих подзаконских аката и
пратеће регулативе;
оснивање Републичке агенције за становање;
израда и усвајање свих неопходних стратешких докумената;
формирање свих предвиђених носиоца послова и одговорности и
организационих облика, или њихово усклађивање са новим системом
уколико већ постоје на државном и локалним нивоима, на нивоима
Србије и локалних самоуправа, општина, градова и града Београда;
праћено реалним и одрживим пакетом мера системске подршке,
објективно сагледаним модалитетима финансирања, субвенционисања и
кредитирања социјалног становања и/или његових корисника.
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Уколико Закон о социјалном становању буде усвојен у наредна 2 месеца, све би
ове задатке било неопходно обавити до краја ове, а најдаље до краја 2010
године.
Довршавање референтног правног система – усвајање Закона о социјалном
становању, израда и усвајање подзаконских аката и пратеће регулативе,
припрема и усвајање одговарајуће регулативе на нивоима општина,
градова и града Београда
Рок извршења: До краја 2009. године
Одговорност: Министарство животне средине и просторног планирања, Влада
Србије и Скупштина Србије, локалне управе и скупштине
Оснивање Републичке агенције за становање
Рок извршења: До краја 2009. године
Одговорност: Министарство животне средине и просторног планирања, Влада
Србије
Израда и усвајање свих неопходних стратешких докумената социјалног
становања на државном нивоу, Националне стратегије социјалног
становања Србије, дугорочног, првог средњорочног и годишњег програма
реализације ове стратегије
Рок извршења: До краја 2009, током 2010. године
Одговорност: Министарство животне средине и просторног планирања, Влада
Србије
Израда и усвајање свих неопходних стратешких докумената социјалног
становања на локалном нивоу, локалне стратегије социјалног становања,
дугорочног, првог средњорочног и годишњег програма реализације ове
стратегије
Рок извршења: Од 2010. године
Одговорност: Надлежни органи и службе општина, градова и града Београда у
сарадњи са општинским и градским стамбеним агенцијама
Формирање локалних стамбених агенција у свим заинтересованим
градовима Србије и граду Београду
Рок извршења: Током 2010. године
Одговорност: Градоначелници, градска већа и скупштине, Градоначелник,
Градско веће и Скупштина града Београда
Утврђивање и усвајање система субвенционисања, финансирања и
кредитирања социјалног становања и његових реалних извора
Рок извршења: До краја 2010. године
Одговорност: Министарство животне средине и просторног планирања у
сарадњи са Министарством финансија и Министарством рада и социјалне
политике, Влада Србије
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ИМПЛЕМЕНТАЦИОНА МАТРИЦА
приоритет

назив
стратешког
пројекта
Оснивање
Републичке
агенције за
становање

извор
финансир
ања
буџет
Републике
Србије

2

Израда и усвајање
Националне
стратегије
социјалног
становања Србије

буџет
Републике
Србије

3

Израда локалних
стратегија
социјалног
становања
општина и градова

буџети
општина и
градова и
града
Београда

4

Формирање
локалних
стамбених
агенција у
градовима и граду
Београду

буџети
општина и
градова и
града
Београда

5

Утврђивање и
усвајање система
субвенционисања,
финансирања и
кредитирања
социјалног
становања и
његових реалних
извора

буџет
Републике
Србије

1

одговорност
за реализацију

законски
оквир

рок
почетка

рок
завршетка

Министраство
животне средине
и просторног
планирања;
Влада Републике
Србије
Министраство
животне средине
и просторног
планирања;
Влада Републике
Србије
Надлежни
органи и службе
општина,
градова и града
Београда у
сарадњи са
општинским и
градским
стамбеним
агенцијама
Градоначелници,
градска већа и
скупштине,
Градоначелник,
Градско веће и
Скупштина
града Београда

Закон о
социјалном
становању;
подзаконска
акта

2009

2009

Закон о
социјалном
становању;
подзаконска
акта

2009

2010

Закон о
социјалном
становању;
подзаконска
акта

2010

2011

Закон о
социјалном
становању;
подзаконска
акта

2010

2010

Министарство
животне средине
и просторног
планирања у
сарадњи са
Министарством
финансија и
Министарством
рада и социјалне
политике, Влада
Србије

Закон о
социјалном
становању;
подзаконска
акта

2010

2010

Као што из имплементационе матрице произилази, законски оквир, али и
основни услов реализације предвиђених приоритета је усвајање Закона о
социјалном становању и пратећег пакета подзаконских аката - Уредбе о
мерилима и критеријумима за коришћење средстава за социјално становање;
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Уредбе о условима и мерилима за решавање стамбених потреба лица без стана,
односно лица без стана одговарајућег стандарда; Уредбе о условима,
стандардима и нормативима за планирање и пројектовање, грађење, коришћење
и одржавање станова за социјално становање и Правилника о условима за
издавање и одузимање лиценце за рад, као и садржину посебног регистра
непрофитних стамбених организација.
Наведене прописе донеће Влада, односно министар надлежан за стамбене
послове, послове урбанизма и грађевинарства у року од девет месеци од дана
ступања на снагу Закона.
Стога је даље пролонгирање усвајања Закона који је од августа 2008. године у
скупштинској процедури основна кочница целог процеса и могући узрок
неостваривања читаве имплементационе матрице у области социјалног
станвања, као и заживљавања укупног система социјалног становања и његових
компоненти у предвиђеним роковима.
При формирању матрице се пошло од предуслова да ће се рефернтни законски
оквир усвојити и ступити на снагу до краја 2009. године. У том правцу постоје
извесне позитивне индикације и уверавања да ће се усвајање закона убрзати,
што је и закључак Одбора за сузбијање сиромаштва Скупштине Србије, уз
предлог да још два одбора усвоје исти такав закључак и уз уверавања
Председнице Скупштине Србије да ће Закон ускоро ставити на дневни ред
седнице Скупштине.

89

Речник коришћених појмова и скраћеница
ALMOs (Arms Length Management Organizations) – специфичне непрофитне
организације у Великој Британији које оснивају локалне власти са основним
задатком обављања оперативних послова социјалног станодавца.
Банка за развој Савета Европе - The Council of Europe Development Bank
(CEB), има 38 земаља чланица, које су све и чланови Савета Европе. Даје
кредите за социјално оријентисане пројекте, као што су јачање социјалне
интеграције избеглица, програми везани за човеково окружење и улагања у
људски капитал кроз образовне и здравствене програме.
Гринфилд развој (greenfield development) – подразумева уређивање земљишта
ради нових пројеката и инвестиција, које није раније изграђивано.
Доступност социјалног становања – представља проценат становништва коме
је социјално становање приступачно, што у највећој мери зависи од утврђених
приходних лимита породица потенцијалних корисника у некој средини.
Европска агенција за реконструкцију – European Agency for Reconstruction.
Основана 2000. године, управља програмима помоћи Европске Комисије у
Србији, на Косову, у Црној гори и у Македонији. У послератној реконструкцији
помаже државама у областима правосуђа, унутрашњих послова, јавне
администрације и финансија, јачања локалних управа, пољопривреде,
саобраћаја и енергетског сектора, човековог окружења и комуналних услуга.
Европска инвестициона банка – European Investment Bank – основана 1958.
године, бави се дугорочним кредитирањем, а програми који следе европску
политику и којима посебно обраћа пажњу су из области уравнотеженог развоја,
интеграција, социјалне и економске кохезије и урбане обнове.
Етажна својина - својина на физичком делу зграде, тј. на стану, као посебном
делу зграде, која укључује и право на заједничке делове зграде и право
коришћења земљишта, на коме се налази зграда.
Заштићено становање (protected housing) – у ужем смислу, оно социјално
становање које се обезбеђује особама са посебним потребама, у ширем смислу
се користи синонимски за социјално становање.
Јавно становање (public housing) – изградња социјалних станова коју
делимично или у потпуности финансира држава и који се налазе у облицима
јавне својине и њихова додела.
Мешовито/подељено власништво (shared ownership) – облик својине
социјалног становања у појединим земљама, који подразумева да је корисник
власник извесног процента стана који користи и који отплаћује на хипотекарни
кредит, а остатак стамбеног простора је власништво стамбене асоцијације.
Национална стратегија решавања питања избеглих и расељених лица –
усвојена 2002. године од када се и примењује.
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Непрофитне стамбене асоцијације (организације, предузећа, агенције) –
основни организациони облик социјалног становања у многим европским
земљама, оснивају се и функционишу на нивоу локалне управе као приватне,
непрофитне организације са основним задатком обезбеђивања социјалног
становања (производња, додела, управљање и одржавање стамбеног фонда и
финансирање свих ових задатака). Одговара појму градских и општинских
стамбених агенција у Предлогу закона о социјалном становању Републике
Србије.
НКОСК – Национална корпорација за осигурање стамбених кредита. Основана
2004. године, бави се осигурањем кредита које издају комерцијалне банке.
Посед стамбеног простора (hosuing tenure) - подразумева финансијски
споразум на основу кога се стиче право коришћења неког стамбеног простора.
Основни облици поседа стамбеног простора су становање у закупљеном стану
(tenancy) и становање у стану који је у власништву станара (owner occupancy).
Подгрупе становања у сопственом стану се разликују по томе да ли је стан у
потпуности плаћен, или се отплаћује на хипотекарни кредит (mortgage). У
случају становања у закуп, власник стамбене јединице може бити приватно лице
или предузеће, држава, локална власт, или јавно предузеће, као и непрофитна
стамбена асоцијација.
Право на откуп стана (right to buy) - Закон у Великој Британији по коме је
станарима социјалних станова које закупљују дозвољено да их откупе, по ком
закону је од 1980. године продато око 1,8 милиона станова.
Прагови оскудице (hardship thresholds) – представљају горње лимите (плафоне)
породичних прихода у некој земљи, испод којих се сматра да су породице
сиромашне и тиме потенцијални корисници социјалног становања.
Приступачно становање (affordable housing) - оно становање које је економски,
социјално и индивидуално прихватљиво породицама које су део циљних група;
оно становање које прима јавне субвенције како би се омогућило да продајна
цена стана или рента за његово изнајмљивање буду осетно ниже од тржишних
цена или ренти на неком локалитету; поред социјалног становања у ужем
смислу – закуп социјалних станова - укључује и помоћ око стицања својине над
станом у коме се живи као и облике социјалног становања у ширем смислу, са
вишим лимитима прихода, бољим условима становања, али и вишим
закупнинама.
Реституција - повраћај власништва или права која су у прошлости неоправдано
одузета одређеном лицу, групи грађана или читавој класи или етничкој групи,
код нас на основу прописа о аграрној реформи, колонизацији, конфискацији,
секвестацији, национализацији и експропријацији.
SIRP – Settlement and Integration of Refugees Programme, Становање и
интеграција избеглица, програм збрињавања и интеграције избеглица UN
HABITAT-а.
Социјално становање (social housing) – према дефиницији из Предлога закона
о социјалном становању Републике Србије, „социјално становање је
организовано обезбеђивање становања одређеног стандарда породичним
домаћинствима које из различитих, а пре свега економских и социјалних разлога
нису у могућности да себи прибаве стамбени простор на тржишту“.
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Социјални микс (social mix) – или социјално-економски микс како се користи у
САД, подразумева узајамно мешање људи на неком датом простору (државе,
региона, града, краја града, зграде у којој се живи) и то људи различитих
друштвених слојева и материјалних статуса, различитих категорија као што су
етничка припадност или посебне потребе, различитих старосних доба и
различитих типова породица и домаћинстава. Концепти као што су становање
помешаних различитих приходних категорија (mixed income housing) и
мешавина поседа код становања (mixed tenure housing) су тесно повезани са
идејом социјалног микса.
Социјална инклузија (social inclusion) - обезбеђивање да маргинализовани
припадници друштва и они који су сиромашни имају веће учешће у доношењу
одлука које се одражавају на њихов живот, што им омогућава да побољшају свој
животни стандард и укупно благостање; положај са кога неко има приступ свим
користима и добробитима од укупних прилика које су на располагању
члановима неког друштва.
Социјална кохезија (social cohesion) - сложени појам означава везе које спајају
људе у неком друштву. Има пет основних димензија: материјалне прилике,
социјални ред, сигурност и слободу, позитивну интеракцију између појединаца
и заједница, социјалну инклузију или интеграцију и социјалну једнакост.
Стамбене агенције - општинске/градске, настале су трансформацијом
постојећих општинских/градских фондова солидарне стамбене изградње прво у
Крагујевцу и Нишу 2004. године, а затим у Панчеву, Лесковцу, Ужицу и
Кикинди. Ова иницијатива је прихваћена кроз СИРП програм и стамбене
агенције предстаљају основни елемент будућег система социјалног становања
на локалном нивоу, како га предвиђа Предлог закона о социјалном становању.
Оне су практично носиоци изградње, доделе, управљања и одржавања
социјалних станова.
Стамбени додатак (housing alowance) – облик индивидуалних субвенција,
субвенционишу кориснике социјалног становања, којима им се покрива део
закупнине за стан који користе, или рате стамбеног кредита уколико живе у
сопственом стану који отплаћују. У неким државама ЕУ постоје оба ова
модалитета, а у неким само један.
Стамбене кооперативе – провајдери социјалног становања у многим земљама,
социјални станови у власништву кооператива су на располагању њиховим
члановима који учлањењем стичу право на добијање стана у закуп под
повољним условима.
Стамбене субвенције – обухватају широк спектар мера подстицаја и олакшица
социјалном становању, било на државном, регионалном или локалном нивоу, из
области фискалне, кредитне, земљишне, урбанистичке и других политика,
намењених стамбеној понуди/провајдерима, или крајњим корисницима
социјалног становања, укључујући ту и помоћ око стицања власништва над
станом.
Субсидијарност у вођењу стамбене политике – значи да се питања социјалног
становања решавају тамо где настају, дакле на нивоу локалних заједница и
њихових управа. Принцип је тесно повезан са локализацијом и
децентрализацијом система социјалног становања у многим европским
земљама, што је и званична политика ЕУ.
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Трошковне ренте/закупнине – ренте које покривају трошкове социјалног
станодавца, у које спадају амортизација, текући трошкови и порез.
UNECE – United Nations Economic Comission for Europe, Економска Комисија
Уједињених Нација за Европу
UN HABITAT – The United Nations Human Settlements Programme је агенција
Уједињених Нација за људска насеља. Има мандат Генералне Скупштине
Уједињених Нација да унапређује социјално и еколошки одрживе насеобине и
градове са циљем да се свим људима обезбеди адекватни животни простор.
UNHCR – United Nations High Comissioner for Refugees - Високи комесаријат
Уједињених Нација за избеглице, основан 1950. године са основним задатком
бриге о избеглицама и решавања њихових проблема у целом свету.
Урбана обнова (urban renewal) – ревитализација дотрајалих и запуштених
урбаних целина и делова градова кроз масовну реконструкцију, модернизацију
или потпуно нову изградњу зграда и јавних простора.
ФССИ – фондови солидарне стамбене изградње, општински или градски,
настали у процесу трансформације самоуправних интересних заједница
становања, инструмент обезбеђења станова за лица без стана, које те своје
потребе не могу да обезбеде на тржишту, у Србији функционишу од почетка
1990-тих до 2004. године од када се гасе, задржавајући се само у већим
градовима, или се претварају у стамбене агенције.
Циљне групе социјалног становања – друштвене групе које се уклапају у
критеријуме социјалног становања у некој држави, или локалној средини и као
такве су потенцијални корисници социјалног становања – сиромашни, одређене
старосне категорије, људи са посебним потебама и хендикепирани, трајно
незапослени, неке етничке групе, избеглице, итд.
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