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ПРЕДГОВОР 

 

 Моја прва спознаја становања везана је за поглед малог дечака са терасе 
исто тако малог и скученог стана на другом спрату зграде на ободу великог парка, 
у двориште у коме комшије заједнички пеку паприку за припрему зимнице, док се 
око њих безбрижно играју деца - моји будући професори, рок звезде и спортски 
узори. Од тада до данас, у неких четрдесетак година, видео сам многа насеља. 
Дивио сам се лепоти уских венецијанских улица и малих и отмених станова иза 
затворених жалузина, покушавао да одгонетнем тајну домова просечне породице у  
америчким предграђима, улазио у сламове Њу Делхија и Кејптауна, остајао без 
даха пред непрегледним новим насељима Москве... И уз градове, предграђа и 
станове упознавао људе који у њима живе, покушавајући да одгонетнем загонетку: 
како обезбедити становање најпогодније за живот, приступачно за људе и 
окружење у коме живе? 

 Ова књига има за циљ да подели загонетку са читаоцима, пре свега са 
студентима којима је превасходно намењена. Концепт одрживог развоја, 
промовисан деведесетих година прошлог века отворио је многа питања, а чини се 
да још увек није дао ни приближно задовољавајуће одговоре. Да није тако, већ 
бисмо говорили о здравој и очуваној животној средини, оствареној међународној 
сарадњи у трансферу „зелених“ технологија, преполовљеном броју сиромашних и 
бољим животним условима за све. Решена би била питања стамбене доступности за 
оне који не могу самостално да дођу до стана, а становање не би учествовало са 
преко 40% у укупним емисијама загађујућих материја у атмосферу. Дакле, 
загонетка остаје у наслеђе генерацијама која ће у будућности читати наредна 
поглавља, у нади да ће одрживо становање завредети њихову пажњу и бити 
опредмећено у скуп правила политичког деловања, финасирања, пројектовања, 
изградње и коришћења станова, на добробит људи који ће у тим становима живети. 
И да ће и нека друга деца имати прилику да проведу лепе тренутке детињства уз 
своје комшије, учећи се да живе скромно, али сретно и одрживо. 

 Књига „Одрживо становање“ намењена је студентима мастер студија 
студијског програма „Комунални системи“ на Факултету заштите на раду у Нишу, 
као и студентима других студијских програма у Србији, који се баве проблемима 
становања и стамбених политика.  

 

У Нишу, јануар 2011.       Аутор 
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РЕЗИМЕ 

Одрживо становање је становање које тежи оптималном балансу трошкова, 
утицаја на животну средину и друштвене корисности. Циљ првог поглавља је 
дефинисање појма одрживог становања, као и услова које становање и стамбене 
политике морају задовољити уколико се желе достићи стратешки циљеви 
одрживости у целини, а посебно циљеви одрживог урбаног развоја. Oсновни 
предуслов одрживог становања je његов позитиван утицај на циљеве заштите 
животне средине и смањења загађености у урбаним центрима, али и смањење 
негативних утицаја на здравље људи унутар самих стамбених јединица. 
Планирањем одрживог становања стварају се услови за друштвену укљученост и 
кохезију заједнице, уз генерисање новог запошљавања, спречавање принудних 
миграција и осигуравање погодног приступа радним местима. Да би се испунили 
ови предуслови, становање мора бити друштвено праведно, ефикасно са аспекта 
заштите животне средине и локацијски погодно и добро планирано. Станови 
морају бити трошковно доступни свим друштвеним групама, пре свега оним које 
стан не могу обезбедити под тржишним условима. Објекти и конструкције 
намењени становању, снабдевање енергијом и водом и управљање отпадом и 
отпадним водама морају бити усклађени са захтевима заштите животне средине. 
Приступ добрима, енергетским ресурсима и радним местима мора бити осигуран, 
уз избегавање негативног утицаја на околину – енормног заузећа земљишта, 
угрожавања предела и биодиверзитета. Политику одрживог становања не треба 
посматрати само као једноставну тежњу за обезбеђењем већег броја стамбених 
јединица за све којима је то потребно, већ као тежњу за стварањем вибрантне 
заједнице са мешовитим садржајима у којој ће бити осугурана социјална 
укљученост различитих друштвених група, етничких заједница и сиромашних кроз 
партиципацију и преузимање одговорности за развој заједнице и заштиту животне 
средине. 

Стамбене потребе условљене су низом фактора који су променљиви у 
времену и простору. Друго поглавље анализира постојеће трендове у становању и 
свеукупном урбаном развоју. Различите државе имају различите проблеме у 
остваривању доступности становања, зависно од њиховог нивоа развијености и 
достигнутих друштвено - економских стандарда. Међутим, могу се уочити неки 
заједнички показатељи, трендови и проблеми који утичу на потребе становништва, 
а самим тим и на потражњу у области становања. У последњим деценијама 
целокупни простор Европе суочен је са појавом израженог демографског старења и 
променама у друштвеној структури и односу према породици. Очекује се да број 
старијих даље расте у будућности. Са друге стране, млади се све касније одлучују 
на стварање породице. Ови трендови веома су изражени у Србији. Структура 
породичних домаћинстава се мења, што условљава промене у карактеру стамбене 
потражње. Недостатак стамбеног простора је све израженији у великим градовима, 
а станови су ценовно све мање доступни. Економска криза је утицала на кредитну 
презадуженост становништва, растућу просторну и друштвену сегрегацију и ново 
урбано сиромаштво. Истовремено, све су већи захтеви који се постављају пред 
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стамбени сектор у погледу заштите животне средине. Становање је само по себи 
велики потрошач природних ресурса – енергије и материјала, али и сектор у коме 
се стварају значајне количине загађујућих материја. Може се очекивати да ће у 
будућности захтеви које савремено становање мора испунити у погледу заштите 
животне средине бити све оштрији. 

У трећем поглављу говори се о становању и квалитету живота. Уз ниво 
примања, квалитет и стандард становања представља једну од две најважније 
компоненте квалитета живота и битан показатељ материјалних услова живота 
домаћинства. Из перспективе појединца, незадовољавајући услови становања 
представљају претњу његовом личном благостању и индивидуалном развоју. Из 
шире друштвене перспективе ниво задовољења стамбених потреба становника 
представља значајан показатељ укупног нивоа квалитета живота и развоја друштва 
у целини. Становати у здравим условима значи обезбедити заштиту од заразних 
болести, повреда, тровања и хроничних болести, смањити психолошки и социјални 
стрес и живети у складу са здравим окружењем. У исто време, становање као 
елемент људског достојанства битан је предуслов остваривања друштвене кохезије 
и смањења друштвене искључености. Европском стамбеном повељом адекватно 
становање препознато је као кључни предуслов за одржавање социјалне кохезије 
унутар Европске уније, и као основни корак у борби против сиромаштва, посебно у 
урбаним срединама, и у стремљењу ка европском циљу социјалне укључености 
рањивих појединаца који немају приступ пристојном становању. Стамбени 
показатељи у Србији указују да се налазимо далеко од прихватљивих норми 
становања: подстандардно становање је изражено, а нарочито су под ризиком 
угрожене друштвене групе – Роми, избеглице и привремено расељена лица и 
сиромашно становништво. 

Четврто поглавље посвећено је праву на становање и начинима за његово 
остваривање. Право на становање подразумева правну сигурност основа државине 
стана (својинска и станарска права, право закупа итд), одговарајући стандард, 
односно комфор становања, ценовну приступачност, како за прибављање стана 
тако и за његово одржавање, доступност стана и зграде за лица са сметњама у 
кретању, као и неке параметре локације. Право на становање може се тумачити 
двојако: као елемент индивидуалног права на живот, када се мерама државне 
интервенције обезбеђују најелементарни услови „крова над главом“, и као 
социјално право, одређено стандардима становања и начина живота достигнутим у 
датом друштву. Право на адекватно становање је постало интегрални део низа 
међународних инструмената за људска права, као компонента права на 
одговарајући животни стандард (Универзална декларације о људским правима, 
Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, Ревидирана 
Европска социјална повеља, итд). Уједињене Нације (UN Habitat) дефинишу право 
на адекватно (одговарајуће) становање тако да „свако има право на одговарајуће 
склониште које је здраво, сигурно, доступно и финансијски могуће, и које укључује 
основне комуналне услуге, опрему и погодности, као и могућност уживања слободе 
од дискриминације у погледу становања и правне сигурности корисника станова”. 
Коначно, право на становање Новом стратегијом за социјалну кохезију ЕУ ставља 
се у потпуно нови контекст остваривања пуне социјалне кохезије. Право на 
становање може бити зајамчено Уставом, установљено законодавством или 
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политикама „права на становање“. Дефинисање нивоа адекватног становања 
одговорност је и обавеза националног законодавства и националне стамбене 
политике. 

Пето поглавље говори о политикама становања. Основни задатак стамбене 
политике је креирање такве комбинације мера социјалне, економске и 
урбанистичке политике која омогућава да се становање учини (трошковно) 
доступним и адекватним (у погледу хигијенских услова и стандарда насељености) 
припадницима свих социјалних слојева. Политика становања представља систем 
норми, подстицаја и ограничења, који се заснива на различитим стратегијама 
подмиривања стамбених потреба становништва. Историјски гледано, развој 
стамбених политика пратио је развој модерних држава као неминовни коректив 
друштвених неједнакости у становању, насталих деловањем тржишних 
механизама. Када се данас говори о националним стамбеним политикама, у 
најразвијеним земљама мисли се на опсежне стамбене политике, које теже 
подмиривању стамбених потреба целокупног становништва кроз усмеравање 
националних ресурса у подручје становања. Већина држава које не поседују 
одговарајућу финансијску моћ посеже за додатним стамбеним политикама, којим 
се решавају специфични проблеми у становању и чији су домети ограничени на 
подмиривање стамбених потреба појединих друштвених група. Инструменти који 
се користе за остваривање стамбених политика могу се поделити на регулативне 
(закони, прописи и стандарди становања) и алокативне (усмеравање финансијских 
ресурса). При томе се деловање стамбених политика усмерава кроз оснаживање 
стaмбене потражње или стамбене понуде. Политика становања у великој мери 
зависи од доминантних економских, политичких и друштвених услова, који се 
очитују кроз уравнотеженост стамбеног тржишта, продуктивност у производњи 
станова, равномеран утицај пословних циклуса на стамбену изградњу и 
прилагодљивост понуде на стамбеном тржишту. 

Одрживо финансирање обезбеђења становања један је од најзначајнијих 
елемената добре стамбене политике. Одрживим финансирањем тежи се обезбеђењу 
приступачности становања, било под тржишним условима, или уз различите 
облике подршке од стране јавног и приватног сектора. Финансирање обезбеђења 
стана под тржишним условима подразумева куповину стана, односно обезбеђивање 
власништва над станом, сопстевеним средствима, средствима произвођача, 
стамбеном штедњом или различитим кредитним аранжманима. Данас се стамбена 
политика у готово свим државама може описати као мешавина јавног регулисања и 
тржишних утицаја, при чему држава разним субвенцијама и другим инструментима 
стамбене политике усмерава тржишна кретања. Субјектне субвенције се односе на 
индивидуално субвенционисање закупа или куповине станова у власништву у 
смислу снижавања цене капитала. Објектне субвенције су по правилу једнократна 
капитална давања, усмерена пре свега на стан као производ, које се дају за 
подстицања станоградње и снижавање улазних трошкова инвеститора. У шестом 
поглављу учињен је покушај да се систематизују различите методологије 
стамбеног финасирања и да се кроз илустративне примере различитих схема које се 
користе у свету подстакне на размишљање о оптималном моделу стамбеног 
финансирања у Србији. 
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У шестом поглављу представља се концепт социјалног становања. 
Социјално становање је инструмент стамбене политике којим се обезбеђују 
пристојни услови становања грађанима који то не могу да остваре по тржишним 
условима. Обезбеђује се у највећој мери у локалним заједницама, од стране локалне 
управе или непрофитних стамбених организација, и уз финансијску подршку 
државе, која може бити усмерена на субвенционисање понуде или тражње. Може 
бити организовано као кредитирање изградње станова, помоћ у плаћању закупнине 
или субвенција за стицање стана у власништву. Самим тим што представља облик 
интервенције државе у области становања и стамбене потрошње, оно представља 
један од најважнијих сегмената стамбене политике заједнице (државе, региона или 
локалне заједнице). Интервенција државе је неопходна како би се становање 
прилагодило могућностима различитих категорија грађана, по правилу оних са 
нижим или средњим нивоима прихода. Данас постоје различити системи 
социјалног становања, било да су развијени као резидуални (усмерени само на 
социјално најугроженија домаћинства), општи (усмерени на домаћинства са 
ниским примањим) или универзални (усмерени на целокупно становништво). 
Систем социјалног становања у Србији тек је почео да се изграђује усвајањем 
Закона о социјалном становању 2009. године. 

Последње поглавље бави се еколошким становањем. Циљ му је да укаже 
на значај екосензитивног приступа изградњи и коришћењу стамбеног простора, као 
и да систематизује мере које се могу предузети за остваривање еколошке 
одрживости становања. Еколошки одрживо становање тежи најмањим могућим 
негативним утицајима на животну средину у смислу климатских промена (односно 
ефекта стаклене баште), квалитета ваздуха, воде и земљишта, буке, залиха 
необновљивих материјала и биолошке разноврсности. При томе је неопходно 
становање посматрати током целокупног животног циклуса објекта – од 
производње грађевинског материјала, преко  изградње зграде, коришћења и 
управљања објектом, до његовог рушења и управљања тако насталим 
грађевинским отпадом. Еколошка одрживост становања обухвата енергетску 
ефикасност и смањење емисија угљендиоксида и других негативних емисија, 
смањење коришћења воде унутар и изван објекта, употребу материјала који имају 
минимални утицај на животну средину, управљање атмосферским водама, отпадом, 
микроклиму унутар објекта и друге аспекте заштите животне средине. У овом 
поглављу посебно су обрађена питања енергетске ефикасности становања, уштеде 
воде и изградње објеката од материјала који задовољавају захтеве заштите животне 
средине током своје производње, уградње и коришћења у грађевинском објекту. 
Указује се на веома неповољне параметре енергетске ефикасности у области 
становања у Србији и на неке од начина побољшања, укључујући техничко – 
технолошке, организационе и регулативне мере. На сличан начин дискутују се и 
мере које треба предузети у циљу смањења потрошње воде у домаћинствима. 

Сва поглавља праћена су примерима, које ће студенти анализирати у циљу 
свеобухватног сагледавања проблема одрживости становања. 
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ABSTRACT 

Sustainable housing seeks to the optimal balance between the costs, 
environmental impacts and social benefits. The objective of first chapter is to define 
sustainable housing context and the conditions that housing and housing policies should 
fulfill if wider strategic goals of sustainability, especially sustainable urban development, 
are to be implemented. Basic precondition for sustainable housing is positive impact on 
environmental goals and decreased pollution in urban areas, but also decreasing impacts 
on human health in housing units. Sustainable housing planning contributes to social 
inclusion and community cohesion strenghtening, followed by new jobs creation, 
prevention of forced migrations and ensuring of the suitable access to the workplaces. To 
fulfill above mentioned preconditions housing should be socially just, environmentally 
efficient, locationally suitable and well planned. Homes should be financially affordable 
for all social groups, especially for individuals unable to obtain it on the market. 
Buildings and housing structures, energy and water suply, waste and waste water 
management has to be harmonized with environmental protection. Access to the goods, 
energy resources and workplaces has to be provided, followed by avoidance of negative 
environmental impacts – enormously land occupation and treats on landscape and 
biodiversity. Sustainable housing policies should not be defined only as a simple 
tendency to build more homes for all in needs, but as a tendency to create a vibrant 
community with mixed contents, with social inclusion of different social groups, ethnical 
communities and the poor, through the participation and responsibility for community 
development and the environment. 

Housing needs depend of number of parameters, which are time and space 
variable. Second chapter analyzes existing trends in housing and overall urban 
development. Different countries have different problems to obtain housing 
affordability, depending of their development levels and achieved socio – economic 
standards. However, some overall parameters, trends and issues that determined housing 
needs and influenced housing demand, can be observed. All Europe faces the demografic 
ageing and changes in social structure and sence of family in last few decades. It is 
estimated that the number of older persons fill continue to grow in the future. Moreover, 
joung people decide to form their own families in older age than before. Those trends are 
very obvious in Serbia as well. The structure of households is changing and, it influences 
the differences in housing demand. The deficiences of housing are more visible in big 
cities and houses are less finacially affordable. Economic crisys intensified credit 
indebtedness, growing spatial and social segregation and new urban poverty. At the same 
time, environmental demands for housing sector are growing. Housing is an important 
consumer of energy and material by itself, but also the sector that produces number of 
polutants. We can expect that environmental preconditions for contemporary housing will 
be more demanding in the future. 

Interlincages between the housing and quality of life are discussed in third 
chapter. Along with income levels, the quality and standards of housing are one of the 
two most important parts of the quality of life, as well as substantial indicator of material 
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conditions of households. From individual prospective the unsatisfactory housing 
conditions are the threat for their personal wellbeing and individual development. From 
wider prospective of the society the level of housing needs meeting is important indicator 
of overall quality of life level and the development of the society as a whole. To live in 
healthy conditions means to provide the protection from infectious deceases, injuries, 
poisoning and chronicle deceases, to reduce psychological and social stresses and to live 
in accordance with healthy environment. At the same time, housing as the element of 
human dignity is an important precondition for social cohesion and reduction of social 
exclusion. European housing charter recognized adequate housing as a basic precondition 
for sustaining social cohesion in European Union, and as key step in poverty reduction, 
especially in urban areas, as well as in the aspiration towards European social inclusion 
goals for vulnerable individuals without access to descent housing. Housing indicators in 
Serbia indicate that we are still far from acceptable housing standards: under-
standardized housing is omnipresent, and vulnerable social groups – Roma, refugees and 
internally displaced persons, poor – are under increased risk. 

Fourth chapter is devoted to the right to housing and the modes of its realization. 
Right to housing consists of the legal protection of ownership (ownership or rental rights, 
etc), adequate housing comfort, financial affordability – both for housing provision and 
maintenance, housing and building affordability for handicapped persons, as well as 
some parameters of location. Housing right may be seen twofold: as the constituent of 
individual right to living, including public intervention for basic shelter provision, and as 
a social right, determined by housing and living standards of the society. Right to 
affordable housing became the integral part of number of international human rights 
instruments, as a part of the right to adequate living standard (The Universal Declaration 
of Human Rights, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
The Revised European Social Charter, etc). United Nations (UN Habitat) defines the right 
to affordable housing as follows: “…Everybody has the right to shelter, that is healthy, 
safe, financially affordable, inclusionary of basic communal services, equipment and 
benefits, as well as practicing of housing non-discrimination and  legal protection of 
housing users”. Finally, the new EU Social Cohesion Strategy puts right to housing into 
the new context of full social cohesion achievement. Right to housing can be guaranteed 
by the Constitution, established by laws or housing rights’ policies. The responsibilities 
and obligations to define adequate housing lie upon national legislative and national 
housing policies. 

Fifth chapter discussed housing policies. Main task of housing policies is to 
create such mixture of economic, social and spatial policy measures, able to make 
housing (financially) affordable and adequate (in terms of healthy conditions and 
spatially standardized) for individals from all social groups. Housing policy consists of 
the system of norms, stimula and restrictions, based on different strategies of housing 
needs fulfillment. Historically the development of housing policies followed the 
development of contemporary states, being unavoidable corrective of social unequalities 
in housing, originated from market mechanisms’ actions. When national housing policies 
in developed countries are analysed, it was told about comprehensive housing policies 
that strive to meet housing needs of overall population through the allocation of national 
resources towards housing spheare. Majority of states that lack substantial financial 
power, use suplementary housing policies, ones directed towards specific housing issues 
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solving and restricted to the meeting of specific social groups’ housing needs. The 
instruments used for housing policies can be grouped into regulative (laws, regulations 
and standards) and alocative (allocation of financial resources). Thereby, the effects of 
housing policies are allocated through the strengthening of housing demand or housing 
supply. Housing policy greatly depends on dominant economic, political and social 
conditions, objectified through the balance of housing market, productivity of housing 
production, even impact of business cycles on houding production and adaptability of 
supply on the housing market. 

Sustainable housing finance is one of the most important issue of good housing 
policy. By creating housing finance on a sustainable manner, the housing affordability 
should be strengthened, either on the market or by using various public or private support 
schemes. Housing finance on the market is based on housing purchase, i.e. provision of 
the ownership, by using own resources, resources provided by the producer, housing 
saving or various loans. Contemporary housing policies in most of countries are seen as a 
mixture of public regulation and market mechanisms, where the state influences market 
through various subsidies and other instruments of housing policy. Subject subsidies 
means individual subventioning of rent or home purchase aimed to decrease capital costs. 
Object subsidies are often single capital transfers, aimed primarily on the home as a 
product and provaded for the stimulation of housing industry and decreasing of input 
building costs. Sixth chapter tries to systematise different housing finance methodologies 
and to initiate the thinking of best housing finance model for Serbia through best practice 
schemes throughout the world. 

Sixth chapter is discussing the social housing concept. Social housing is an 
instrument of housing policy aimed to provide decent housing conditions to the citizens 
unable to afford it under on the market. It is provided mostly in local communities 
through the actions of local governments or non-for-profit housing associations, and by 
using state financial support, targeted to suply or demand subsidies. It can be 
operationalised through the loans for home building, subsidy for rent or subsidy for home 
ownership. Given it is the way of state intervention in housing and housing consumption, 
social housing means one of the most important segments of community housing policy 
(state, regional or local). State intervention is necessary to adjust housing to various 
polulation groups, by the rule to the ones with low or medium income levels. Currently 
different social housing systems can be seen, either developed as residual (targeted 
exclusivelly to socially most vulnerable households), general (targeted low income 
households), or universal (targeted to overall population). Social housing system in 
Serbia was initiated recently by passing Law on social housing in 2009. 

Last chapter discussed environmentally sustainable housing. The aim of this 
chapter is to indicate on the importance of eco-senzitive approaches in housing, as well as 
to systemise measures that can be implemented in environmentally sustainable housing 
concepts.  Environmentally sustainable housing aims to decrease negative environmental 
impacts on the climate (including greenhouse effects), air quality, water and land, noise, 
non-renewable resources stocks and biodiversity. Therefore the housing should be 
discussed through the overall life cycle of the building – from the production of 
construction materials, through building construction, usage and management, to the 
demolition and construction waste management. Environmentally sustainable housing 
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includes energy efficiency and decreasing of carbon dyoxide and other harmfull 
emission, decreasing of indoor and outdoor water use, utilization of materials with 
minimal environmental effects, rainwater and waste management, indor microclimate 
conditions and other environmental aspects. This chapter is particularlly dealing with 
energy efficiency in housing, water savings and environmentally friendly construction 
materials through the production, building and using phases. It points on very negative 
energy efficiency indicators in Serbian housing sector and on some measures to make 
them better, including technical and technological, organizational and regulatory 
measures. Following that, some measures to be upgraded for water use decreasing in 
households are discussed. 

Every chapter is followed by case studies, provided to be analysed by students 
and aimed to help in overall sustainable housing overview. 
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ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ ЈЕ СТАНОВАЊЕ КОЈЕ ТЕЖИ ОПТИМАЛНОМ БАЛАНСУ ТРОШКОВА, УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДРУШТВЕНЕ КОРИСНОСТИ. ЦИЉ ОВОГ ПОГЛАВЉА ЈЕ ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА 

ОДРЖИВОГ СТАНОВАЊА, КАО И УСЛОВА КОЈЕ СТАНОВАЊЕ И СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ МОРАЈУ 

ЗАДОВОЉИТИ УКОЛИКО СЕ ЖЕЛЕ ДОСТИЋИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОСТИ У ЦЕЛИНИ, А ПОСЕБНО 
ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА. 



 
 

 
 
OСНОВНИ  ПРЕДУСЛОВ  ОДРЖИВОГ  СТАНОВАЊА  JE  ЊЕГОВ  ПОЗИТИВАН  УТИЦАЈ  НА  ЦИЉЕВЕ  ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕНОСТИ У УРБАНИМ ЦЕНТРИМА, АЛИ И СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ 

УТИЦАЈА  НА  ЗДРАВЉЕ  ЉУДИ  УНУТАР  САМИХ  СТАМБЕНИХ  ЈЕДИНИЦА.  ПЛАНИРАЊЕМ  ОДРЖИВОГ 

СТАНОВАЊА  СТВАРАЈУ  СЕ  УСЛОВИ  ЗА  ДРУШТВЕНУ  УКЉУЧЕНОСТ  И  КОХЕЗИЈУ  ЗАЈЕДНИЦЕ,  УЗ 

ГЕНЕРИСАЊЕ  НОВОГ  ЗАПОШЉАВАЊА,  СПРЕЧАВАЊЕ  ПРИНУДНИХ  МИГРАЦИЈА  И  ОСИГУРАВАЊЕ 

ПОГОДНОГ ПРИСТУПА РАДНИМ МЕСТИМА. ДА БИ СЕ ИСПУНИЛИ ОВИ ПРЕДУСЛОВИ, СТАНОВАЊЕ МОРА 

БИТИ  ДРУШТВЕНО  ПРАВЕДНО,  ЕФИКАСНО  СА  АСПЕКТА  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  И  ЛОКАЦИЈСКИ 

ПОГОДНО И ДОБРО ПЛАНИРАНО. СТАНОВИ МОРАЈУ БИТИ ТРОШКОВНО ДОСТУПНИ СВИМ ДРУШТВЕНИМ 

ГРУПАМА, ПРЕ СВЕГА ОНИМ КОЈЕ СТАН НЕ МОГУ ОБЕЗБЕДИТИ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА. ОБЈЕКТИ И 

КОНСТРУКЦИЈЕ  НАМЕЊЕНИ  СТАНОВАЊУ,  СНАБДЕВАЊЕ  ЕНЕРГИЈОМ  И  ВОДОМ  И  УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ  И  ОТПАДНИМ  ВОДАМА  МОРАЈУ  БИТИ  УСКЛАЂЕНИ  СА  ЗАХТЕВИМА  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ.  ПРИСТУП  ДОБРИМА,  ЕНЕРГЕТСКИМ  РЕСУРСИМА  И  РАДНИМ  МЕСТИМА  МОРА  БИТИ 

ОСИГУРАН,  УЗ ИЗБЕГАВАЊЕ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ОКОЛИНУ –  ЕНОРМНОГ ЗАУЗЕЋА ЗЕМЉИШТА И 

УГРОЖАВАЊА  ПРЕДЕЛА  И  БИОДИВЕРЗИТЕТА.  ПОЛИТИКУ  ОДРЖИВОГ  СТАНОВАЊА  НЕ  ТРЕБА 

ПОСМАТРАТИ САМО КАО ЈЕДНОСТАВНУ ТЕЖЊУ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ ВЕЋЕГ БРОЈА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 

ЗА  СВЕ  КОЈИМА  ЈЕ  ТО  ПОТРЕБНО,  ВЕЋ  КАО  ТЕЖЊУ  ЗА  СТВАРАЊЕМ  ВИБРАНТНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  СА 

МЕШОВИТИМ  САДРЖАЈИМА  У  КОЈОЈ  ЋЕ  БИТИ  ОСУГУРАНА  СОЦИЈАЛНА  УКЉУЧЕНОСТ  РАЗЛИЧИТИХ 

ДРУШТВЕНИХ  ГРУПА,  ЕТНИЧКИХ  ЗАЈЕДНИЦА И  СИРОМАШНИХ  КРОЗ  ПАРТИЦИПАЦИЈУ И  ПРЕУЗИМАЊЕ 

ОДГОВОРНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 
 

 
 
 

 
 
BASIC  PRECONDITION  FOR  SUSTAINABLE  HOUSING  IS  POSITIVE  IMPACT  ON  ENVIRONMENTAL  GOALS  AND 

DECREASED POLLUTION  IN URBAN AREAS, BUT ALSO DECREASING  IMPACTS ON HUMAN HEALTH  IN HOUSING 

UNITS. SUSTAINABLE HOUSING PLANNING CONTRIBUTES TO SOCIAL  INCLUSION AND COMMUNITY COHESION 

STRENGHTENING, FOLLOWED BY NEW JOBS CREATION, PREVENTION OF FORCED MIGRATIONS AND ENSURING 

OF  THE  SUITABLE ACCESS  TO  THE WORKPLACES. TO  FULFILL ABOVE MENTIONED PRECONDITIONS HOUSING 

SHOULD  BE  SOCIALLY  JUST,  ENVIRONMENTALLY  EFFICIENT,  LOCATIONALLY  SUITABLE  AND WELL  PLANNED. 
HOMES SHOULD BE FINANCIALLY AFFORDABLE FOR ALL SOCIAL GROUPS, ESPECIALLY FOR INDIVIDUALS UNABLE 
TO OBTAIN  IT ON THE MARKET. BUILDINGS AND HOUSING STRUCTURES, ENERGY AND WATER SUPLY, WASTE 

AND WASTE WATER MANAGEMENT HAS TO BE HARMONIZED WITH ENVIRONMENTAL PROTECTION. ACCESS TO 
THE GOODS,  ENERGY  RESOURCES  AND WORKPLACES HAS  TO  BE  PROVIDED,  FOLLOWED  BY  AVOIDANCE OF 

NEGATIVE ENVIRONMENTAL  IMPACTS – ENORMOUSLY LAND OCCUPATION AND TREATS ON LANDSCAPE AND 

BIODIVERSITY. SUSTAINABLE HOUSING POLICIES SHOULD NOT BE DEFINED ONLY AS A SIMPLE TENDENCY TO 

BUILD MORE HOMES FOR ALL IN NEEDS, BUT AS A TENDENCY TO CREATE A VIBRANT COMMUNITY WITH MIXED 

CONTENTS, WITH SOCIAL INCLUSION OF DIFFERENT SOCIAL GROUPS, ETHNICAL COMMUNITIES AND THE POOR, 
THROUGH  THE  PARTICIPATION  AND  RESPONSIBILITY  FOR  COMMUNITY  DEVELOPMENT  AND  THE 

ENVIRONMENT.  
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1. ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ – ПОЈАМ И ОДРЕЂЕЊЕ 
 
 

Када говоримо о становању, више него у било ком другом случају говоримо 
о квалитету живота људи. Домови у којима људи живе и њихове локалне заједнице 
могу да утичу на њихово здравље и благостање, породичне везе и везе унутар 
заједнице, као и на њихове могућности самоостварења у друштву. Пристојно 
становање позитивно се одражава на личне животне стилове и на могућности које 
појединац има у животу. Они који пристојно станују имају више шанси да живе у 
добром здрављу, да добију боље образовање и здравствену негу, да имају боље 
могућности запошљавања и коришћења услуга у заједници. Са друге стране, они 
који имају лош стамбени статус много су подложнији обољевању од физичких или 
менталних болести, имају смањене могућности планирања и одржавања породице, 
чиме се њихово задовољство животним условима и реални квалитет живота 
смањују. 

Становање се може посматрати из различитих углова – економског, 
социолошког, правног, урбанистичког и архитектонског, из угла заштите животне 
средине...  

Склониште, вода и храна се генерално сматрају основним потребама за 
одржавање живота. Становање јесте основна потреба: оно пружа склониште и 
омогућава пристојно снабдевање водом. У многим случајевима становање такође 
утиче на могућности адекватног снабдевања храном.  

Стан представља трајно добро. Значај становања за појединца и ниво 
финансијских интереса који се јављају у процесу производње, дистрибуције и 
коришћења стана стављају област становања на високо место у хијерархији 
политичких тема. Политичке идеологије, посебно оне које су се бавиле учешћем 
државе у финасирању и регулацији области становања или улогом тржишта, кроз 
историју су пресудно утицале на формирање стамбених политика, а то у великој 
мери чине и данас. Различите интересне групе – грађевинска индустрија, банке и 
стамбене асоцијације, финансијска тржишта и власници станова – трудиле су се да 
утичу на стамбене политике које би биле у њиховом сопственом интересу. Државе 
су, са друге стране, тежиле да дефинишу који ниво државне власти има највећу 
одговорност за формулисање и спровођење стамбених политика, негирајући често 
улогу локалних власти. У исто време, политике становања често су бивале 
пресудне за добијање или губљење избора.  

Са друге стране становање је немогуће посматрати изван ширег друштвеног 
контекста унутар кога се оно одиграва. Оно не само да одражава друштвене 
неједнакости, него може на њих пресудно и да утиче. Услови становања утичу на 
сиромаштво, друштвену укљученост, степен криминалитета и могућности 
запошљавања појединаца.  
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Коначно, али не мање значајно, становање има широке импликације по 
животну средину. Сматра се да становање утиче на стварање четвртине гасова 
стаклене баште, посебно угљендиоксида, троши значајне ресурсе енергије и воде и 
ствара велику количину отпада. Приликом изградње објеката за становање троше 
се огромне количине грађевинског материјала и енергије, од којих већи део 
представља необновљиве ресурсе. Земљиште на коме се граде нови објекти такође 
представља значајан природни ресурс који треба заштитити.  

1.1. Дефиниција стана 

У Закону о становању стан је дефинисан на следећи начин: „Станом, у 
смислу овог закона, сматра се једна или више просторија намењених и подобних за 
становање, које, по правилу, чине једну грађевинску целину и имају засебан улаз" 
(члан 3). У службеној статистици, дефиниција стана гласи: „Стан се као 
грађевински повезана целина састоји од једне или више соба са одговарајућим 
помоћним просторијама (кухиња, остава, предсобље, купатило, нужник и сл.) или 
без помоћних просторија и може имати један или више улаза“. 

1.2. Одрживост и одрживи развој – основне поставке 

Обавеза данашње генерације да остави потомству бар онолико шанси за 
развој колико их она има проистиче из фундаменталног принципа моралне правде, 
а то је да сви људи имају подједнака права на најшире основне слободе које не 
угрожавају слободу других. Садашња генерација има право на ресурсе и здраву 
животну средину, али не сме угрозити исто такво право наредним генерацијама. 

Схватање о томе шта се подразумева под одрживошћу веома се разликује. За 
многе људе основна идеја одрживости подразумева смањење исцрпљивања 
ресурса. Други одрживост посматрају кроз призму (неповратног) загађења, заштите 
природе и других проблема заштите животне средине. Коначно, постоје и они који 
под одрживошћу подразумевају очување и унапређење квалитет живота и 
благостања људи. Антропоцентрично схватање одрживости уједињује сва наведена 
схватања, заснивајући се на: 

 ограничавању исцрпљивања ресурса, како се будуће генерације не би 
оставиле празних руку; 

 заштити животне средине и поштовању еколошких принципа, како би се 
омогућило постојећим и будућим генерацијама да живе и чистој и здравој 
животној средини и у хармонији са природом; 

 очувању и унапређењу квалитета живота, како би се осигурало благостање 
људи за постојеће и будуће генерације. 

Одрживост без квалитета живота нема много смисла, као што ни квалитет 
живота без одрживости нема много перспективе. Сва три елемента су необично 
важна за развој. Због тога су још пре три деценије Светска унија за очување (World 
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Conservation Union – IUCN) и Програм за развој УН дефинисали одрживи развој 
као „унапређење квалитета живота људи уз истовремено живљење унутар 
капацитета система који тај живот подржавају“.  

Одрживи развој је континуални економски развој, али уз значајно 
редуковани утицај на животну средину, уз пуно узимање у обзир животне средине 
на системски начин, као и социјалне политике, у процесу формирања мишљења и 
доношења одлука. Он подразумева уравнотежење потреба ове генерације, са 
будућим потребама наше деце, наших унука и праунука и њихове деце, као и 
уравнотежење потреба на локалном и регионалном нивоу, са потребама континента 
и планете. 

Маја 2005. године Европска комисија у својој „Декларацији о водећим 
принципима одрживог развоја“ (Declaration on Guiding Principles for Sustainable 
Development) определила се за четири основна циља политике одрживог развоја, 
имајући у виду вредности Европског друштвеног модела, промовисаног 
Лисабонском стратегијом и Стратегијом одрживог развоја ЕУ: заштиту животне 
средине, друштвену једнакост и кохезију, економски просперитет и 
испуњавање међународне одговорности. Јуна 2010. године Савет Европе усвојио 
је нову стратегију радних места и паметног, одрживог и инклузивног раста под 
називом „Европа 2020“, која представља кохерентни оквир за даље активности 
земаља чланица и саме Европске Уније за структуралне реформе у условима 
економске кризе и реафирмише принципе одрживог развоја. Овом стратегијом 
Европска Унија у центар својих политика до 2020. године поставља достизање пет 
основних циљева: 

Настанак концепта одрживог развоја 
 
Основне поставке концепта одрживог развоја по први пут се појављују у светској 
научној, стручној и политичкој јавности на Стокхолмској конференцији 1972. године. 
Међутим, требало је да прође пуних петнаест година до усвајања прве званичне и до 
данас најчешће коришћене дефиниције одрживог развоја: у извештају  Комисије УН о 
животној средини и развоју (такозавне Брунтланд комисије) „Наша заједничка 
будућност“ из 1987. године одрживи развој се дефинише као „... развој којим се иде у 
сусрет потребама садашњости тако да се не угрожава могућност будућих генерација да 
задовоље своје сопствене потребе“.  На светском самиту 1992. владе земаља света су 
начиниле прогрес у одређеном смислу постављајући кроз Агенду 21 основне принципе 
одрживог развоја. Значајан замајац активностима на планирању одрживог развоја 
почиње 2000. године, у оквиру припрема за Самит о одрживом развоју у Јоханесбургу. 
На састанку УН у Њујорку 2000. године (конференција која је резултирала усвајањем 
Миленијумских циљева развоја), реафирмисани су темељи за мирнији, просперитетнији 
и праведнији свет, али и подршка  принципима одрживог развоја, укључујући оне 
наведене у Агенди 21. Један од основних закључака, који ће даље руководити све 
активности везане за заштиту животне средине и развој био је да су неопходни много 
ефикаснији институционални аранжмани и механизми за имплементацију, тако да је 
одлучено да се ојача Комисија за одрживи развој УН, као и да се додатно потенцира 
улога Националних стратегија одрживог развоја као механизама за остваривање 
глобалне политике на националном нивоу. 

 Достизање процента од 75% запослених међу одраслом популацијом; 
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 Достизање издвајања за развој и истраживање на нивоу од 3% БДП-а; 

 Достизање циљева зацртаних европском енергетском стратегијом „20-20-
20“: смањење емисија гасова стаклене баште за 20% у односу на нивое из 
1990. године, повећање учешћа обновљиве енергије за 20% и смањење 
потрошње енергије кроз унапређење енергетске ефикасности за 20%; 

 Смањење броја ученика који напуштају школу на испод 10% и повећање 
броја високообразованих у популацији 30 до 34 године на 40%; 

 Смањење броја становника који су изложени ризику сиромаштва за 20 
милиона. 

Имајући у виду чињеницу да је одрживи развој препознат као кључни 
развојни концепт Европске Уније, Повеља ЕУ захтева од свих држава чланица, а 
самим тим и држава кандидата, да интегришу одрживи развој у све секторске 
политике, тако да се интегрално достигну економски и друштвени циљеви, као и 
циљеви везани за заштиту животне средине. 

Агенда за одрживо грађење 

Извештај под називом „Агенда за 
одрживо грађење у Европи“, који је за 
потребе Европске Комисије 2001. 
године урадила Европска федерација 
грађевинске индустрије (FIEC), 
препоручује свакој држави чланици 
Европске Уније да усвоји акционе 
планове одрживог грађења. Већ 2002. 
године овакве акционе планове усвојили 
су Велика Британија, Ирска, 
Луксембург и Холандија, док се 
Француска определила за такозвани 
HQE концепт – концепт високог 
квалитета у животној средини. 

1.3. Концепт одрживог грађења  

1998. године Међународни одбор 
за конструкције (Construction 
International Board – CIB) у свом радном 
документу W82 дефинисао је одрживо 
грађење као „креирање и одговорно 
управљање здравим изграђеним 
окружењем, засновано на еколошким 
принципима и принципима ефикасног 
коришћења ресурса“. Код људи који се 
данас баве одрживом архитектуром 
преовладава мишљење да оваква 
дефиниција није потпуна, јер не узима у 
обзир друштвене и економске аспекте 
одрживости.  

 2004. године Европска комисија 
усвојила је циљеве и очекиване резултате одрживог грађења у европским 
градовима. Одрживо грађење у Европи требало би да се руководи следећим 
циљевима: 

 Заштита и унапређење градитељског наслеђа и очување ресурса. 
Неопходно је очувати и унапредити људске ресурсе, природно или 
изграђено наслеђе, природне ресурсе (простор, енергију, воду) и 
биодиверзит, било на локалном или глобалном нивоу. 

 Унапређење квалитета локалне животне средине за становнике и 
кориснике простора. 
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 Очување, постизање и унапређивање различитости (популације, 
хабитата, људских активности, простора,...) 

 Побољшање интеграције (интеграција становника у оквиру места 
становања, како би се свако од њих осећао једнаковредним становником 
града који има своју специфичну улогу, као и интеграција делова града – 
суседства, како би се постигло да градови буду мултицентарски). 

 Побољшање друштвеног живота кроз деловање локалне заједнице, јачање 
друштвених веза, социјалну инклузију и кохезију и остваривање друштвене 
једнакости. 

Сваки од ових циљева може се операционализовати кроз одређени број очекиваних 
резултата: 

 Заштита и унапређење градитељског наслеђа и очување ресурса: 
 Смањење потрошње енергије и унапређење управљања енергијом; 

 Побољшање управљања и квалитета водних ресурса; 

 Избегавање претераног коришћења земљишта и боље управљање 
земљиштем; 

 Смањење употребе материјала (грађевинског, потрошног,...) и 
унапређење управљања потрошњом материјала; 

 Заштита и унапређење изграђеног или природног наслеђа; 

 Унапређење квалитета локалне животне средине: 
 Заштита и унапређење предела и визуелни комфор; 

 Унапређење квалитета становања и објеката за становање; 

 Унапређење чистоће и хигијене у циљу заштите здравља становника; 

 Унапређење безбедности и управљања ризицима; 

 Смањење буке; 

 Смањење отпада на најмању могућу меру; 

 Очување, постизање и унапређивање различитости: 
 Осигуравање различитости становништва; 

 Осигуравање различитости функција; 

 Осигуравање различитости понуде становања; 

 Побољшање интеграције: 
 Повећање образовног нивоа и квалификационе структуре; 

 Веће могућности запошљавања и бољи приступ услугама и објектима; 

 Постизање веће атрактивности дела града кроз стварање атрактивних 
места окупљања, доступних свим становницима; 
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 Избегавање принудне мобилности и омогућавање еколошки 
прихватљиве саобраћајне инфраструктуре (јавног саобраћаја, 
бициклистичке и пешачке); 

 Побољшање друштвеног живота: 
 Јачање локалне власти; 

 Унапређење друштвених мрежа и друштвеног капитала. 

1.4. Концепт одрживог становања 

Одрживо становање је становање које тежи оптималном балансу 
трошкова, утицаја на животну средину и друштвене корисности. Тежњом да се 
становање учини одрживим подржавају се друштвени циљеви, циљеви у погледу 
запошљавања и стварања економски јаче заједнице, циљеви заштите животне 
средине и промовише се већа кохезија заједнице. Одрживо инвестирање у 
становање осигурава да свако може да оствари своје право на стан који је у добром 
стању, сигуран и здрав, осигуравањем једнаких могућности за све. То такође значи 
да се развојем становања и урбаним планирањем стварају услови за друштвену 
укљученост и кохезију заједнице, уз генерисање новог запошљавања, спречавање 
принудних миграција и осигуравање погодног приступа радним местима. Као 
основни предуслов одрживог становања треба, наравно, истаћи његов позитиван 
утицај на циљеве заштите животне средине и смањења загађености у урбаним 
центрима, али и смањење негативних утицаја на здравље људи унутар самих 
стамбених јединица. Сви поменути циљеви морају се третирати као међусобно 
зависни и подржавати се.  

Одрживост може бити примењена на становање на много различитих 
начина, од којих су најзначајнији следећи: 

 Становање мора бити друштвено праведно: станови се морају учинити 
доступним свим друштвеним групама, а пре свега онима који до њих не 
могу доћи директно на тржишту; 

 Становање мора бити ефикасно са аспекта заштите животне средине: 
објекти и конструкције намењени становању, снабдевање енергијом и водом 
и управљање отпадом и отпадним водама морају бити усклађени са 
захтевима заштите животне средине; 

 Становање мора бити локацијски погодно и добро планирано: приступ 
добрима, енергетским ресурсима и радним местима мора бити осигуран, уз 
избегавање негативног утицаја на околину – енормног заузећа земљишта, 
угрожавања предела и биодиверзитета. 

Одрживост стамбеног система обухвата мере у домену социјалне заштите, 
финансијске политике и урбанистичког планирања којима се обезбеђује да 
адекватно становање буде  (трошковно) доступно свим социјалним слојевима. 
У битне предуслове одрживости стамбеног система спадају (Петровић, 2004):  
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 диференцираност стамбеног фонда у погледу сектора својине (станови у 
приватном власништву, станови за изнајмљивање у јавном/непрофитном и 
приватном сектору) и структурних карактерисика станова (аналогно 
тенденцијама промена у структури домаћинстава) на националном и 
локалном нивоу;  

 диференцираност локалних заједница у погледу социјалног састава и 
вредности станова;  

 мешање становања и других градских функција;  

 постизање адекватних густина насељености како би се избегао прекомерни 
раст градова, високи транспортни трошкови и негативни еколошки ефекти 
повећане потребе за просторном мобилношћу, као и високе цене опремања 
земљишта;   

 ефикасан систем одржавања стамбеног фонда;  

 адекватан обим новоградње односно замене дотрајалог стамбеног фонда у 
складу са локалним карактеристикама стамбеног фонда и стамбене тражње;  

 стандарди градње и употребе грађевинских материјала у складу са 
еколошким нормама и са циљем постизања  енергетске ефикасности  у 
становању; итд.  

Становање може значајно допринети одрживости (али и неодрживости!) 
локалне заједнице и комуналног система у целини: 

 Сектор становања кроз активности изградње и одржавања станова1 троши 
велику количину ресурса;  

 Изградња и коришћење станова доприносе у великој мери емисији гасова 
стаклене баште, пре свих угљен диоксида; 

 Станови представљају материјалну вредност са веома дугим веком трајања у 
односу на остале материјалне вредности у заједници; 

 Станови као дугорочне вредности (у имовинском смислу), али и као 
средства за задовољење базичне потребе појединца имају централну улогу у 
обезбеђењу бољег квалитета живота; 

Становање има утицаја на остале секторе: на транспорт у градовима, на 
здравље становника, на генерисање комуналног отпада, али и на запосленост. 

Постоји повратна спрега између становања и одрживости: уграђивање 
принципа одрживости у развој, одржавање и реконструкцију становања неће 
довести само до значајног доприноса у остваривању циљева одрживог развоја, већ 
ће унапредити квалитет, дуговечност и економску вредност стамбеног фонда. 

На који начин одрживи развој позитивно утиче на становање? Истраживања 
показују да постоји директна веза између енергетског сиромаштва и здравља 
становништва. Ако се достигне виши ниво у енергетској ефикасности становања, 
                                                 
1 Под појмом станова у овом разматрању подразумевају се сви изграђени објекти намењени 
становању у једном комуналном систему. 
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домаћинства са нижим примањима живеће у топлијим домовима, домовима у 
којима неће бити штетних ефеката влаге, што ће допринети не само бољем 
здрављу, већ и вишем нивоу квалитета живота. У поређењу са другим земљама 
Западне и Источне Европе, Србија је међу земљама са најмањом ефикасношћу у 
погледу потрошње енергије у домаћинствима јер је централно грејање доступно 
само у великим градовима, док је повезаност домаћинстава на снабдевање гасом 
само 8% (ECE, 2006). Нерационално је велики утрошак енергије и ослањање на 
електричну енергију упркос порасту цена, а проблем представља и неопходност 
сиромашнијих градских домаћинстава као и домаћинстава  у сеоским подручјима 
да се греју на чврста горива. Енергетско сиромаштво је веома присутно у Србији2: 
просечна потрошња енергије по квадратном метру стана је близу 2,5 пута већа него 
у земљама Северне Европе, док половина домаћинстава, превасходно сиромашних, 
троши 340 киловат-часова по квадратном метру, што је четири пута више од 
просека у Западној Европи (UNDP, 2004). Употреба електричне енергије за грејање 
у градским срединам је још увек велико (учешће електричне енергије у финалној 
потрошњи је нагло порасло на преко 34% у 2000. години, пре свега због потрошње 
електричне енергије у сектору домаћинства, што је скоро два пута више у односу 
на околне земље) упркос значајном повећању цена електричне енергије задњих 
година. Даљинско грејање је доступно само у већим градовима (око 28%), док је у 
Београду оно најзаступљеније и креће се до 49% стамбеног фонда. Уз овако велику 
енергетску неефикасност иде и чињеница да је квалитет становања низак: током 
зиме велики број сиромашних домаћинстава загрева само половину свог стамбеног 
простора, како би уштедели на трошковима енергије, док четвртина домаћинстава  
загрева само 10% површине стана по особи. Угаљ и дрвну масу као енергент 
користило је почетком двадесет првог века више од 60% домаћинстава у Србији, 
доприносећи значајно аерозагађењу (UNDP, 2004). То је један од разлога зашто је 
емисија угљендиоксида по становнику у апсолутном износу у Србији за 14% већа 
од светског просека, док је по јединици БДП емисија угљендиоксида по становнику 
већа преко четири пута од светског просека (Влада Републике Србије, 2007)! 

Концепт одрживог развоја у основи тежи интеграцији друштвених, 
економских и политика заштите животне средине. Због тога политику одрживог 
становања не треба посматрати само као једноставну тежњу за обезбеђењем већег 
броја стамбених јединица за све којима је то потребно, већ као тежњу за стварањем 
вибрантне заједнице са мешовитим садржајима. Једна од највећих вредности коју 
одрживо становање тежи да достигне је социјална укљученост различитих 
друштвених група, етничких заједница и сиромашних кроз партиципацију и 
преузимање одговорности за развој заједнице и заштиту животне средине унутар 
ње. 

Имајући наведено у виду, јасно је да становање које тежи да буде одрживо 
подразумева: 

 Топле, суве, здраве и адаптибилне станове; 

                                                 
2 По процени ЕУ, у поређењу са другим државама западне и источне Европе, Србија има једну од 
најнижих стопа енергетске ефикасности. 
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 Грађевинске објекте који су енергетски ефикасни и који не утичу на 
угрожавање животне средине; 

 Приступ запошљавању, школама, трговини, местима за одмор и забаву, 
примарној здравственој заштити и свим садржајима који су неопходни за 
бољи квалитет живота; 

 Смањење потребе за коришћењем сопствених возила за дневне миграције и 
постојање квалитетног јавног превоза; 

 Мешавину различитих друштвених група (различите старосне структуре, 
структуре прихода и културну диверсификацију унутар заједнице); 

 Успостављање таквих друштвених норми понашања унутар заједнице које 
осигуравају међугенерацијску једнакост и интеграцију становника у ширу 
друштвену заједницу, тако да људи желе да живе унутар ње; 

 Естетске вредности. 

1.5. Одрживо становање у стратешким документима Србије 

Најважнији стратешки документ који се бави одрживим развојем у Србији је 
Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије за период од 2008. 
до 2017. године (Влада Републике Србије, 2008). Влада Републике Србије усвојила 
је ову стратегију у првој половини 2008. године, да би током 2009. био усвојен и 
Акциони план за њено спровођење. Национална стратегија одрживог развоја 
дефинише одрживи развој као циљнооријентисан, дугорочан, непрекидан, 
свеобухватан и синергетски процес који утиче на све аспекте живота (економски, 
социјални, еколошки и институционални) на свим нивоима. 

Циљ Националне стратегије одрживог развоја је да доведе до равнотеже три 
кључна фактора, односно три стуба одрживог развоја: одрживог економског раста 
и привредног и технолошког развоја, одрживог развоја друштва на бази социјалне 
равнотеже, и заштите животне средине уз рационално располагање природним 
ресурсима, спајајући их у једну целину подржану одговарајућим 
институционалним оквиром. Као националне приоритете Национална стратегија 
одрживог развоја Републике Србије дефинише: 

 Чланство у Европској Унији; 

 Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст; 

 Развој и образовање људи, повећање запошљавања и социјалну укљученост; 

 Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој; 

 Заштиту и унапређење животне средине и рационално коришћење 
природних ресурса. 

Стратегија има више посебних циљева, који додирују бројне економске 
секторе и разне сфере друштвеног живота. Почев од повећања енергетске 
ефикасности, ширег коришћења обновљивих видова енергије, смањења употребе 
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сировина и дематеријализације привреде, увођења „чистије“ производње и одрживе 
потрошње, бољег искоришћења простора, преко смањења броја социјано 
искључених особа, подношљивије расподеле терета транзиције, увођења 
флексибилнијег система образовања, до афирмисања здравог и економичног 
животног стила, очувања природних и културних вредности, те заштите од 
последица могућих глобалних еколошких ризика, све то представља посебне 
циљеве овог документа. 

Националном стратегијом одрживог развоја дефинишу се стратешки 
циљеви Републике Србије у области становања: 

 обезбеђење доступности адекватног стана лицима/домаћинствима без стана 
уз подизање акционог потенцијала свих актера у овом процесу; 

 спречавање пропадања одређених насеља, односно отклањање постојећих 
нехигијенских и дивљих насеља (сламова) уз максимално избегавање 
релокације становништва;  

 повећање сигурности становања – заустављање процеса илегалне градње, 
спровођење процеса легализације уз максимално избегавање непотребног 
рушења и регулисање тржишта изнајмљивања станова; 

 заустављање пропадања стамбеног фонда и приближавање просечних 
услова становања стандардима ЕУ; 

 отклањање великих диспаритета у квалитету становања на нивоу насеља 
уз очување регионалних специфичности; 

 уважавање специфичности стамбених потреба маргиналиних група, 
расељених лица и избеглица; 

 побољшање услова становања у сеоским подручјима. 

Као приоритете у остваривању одрживе стамбене политике у Србији, 
Национална стратегија одрживог развоја дефинише: 

 развој законодавног и финансијског оквира стамбене политике, пре свега 
кроз усвајање Националне стамбене стратегије и законско уређивање 
области становања (усвајање новог Закона о становању и одговарајућих 
подзаконских аката, усвајање Закона о социјалном становању); 

 креирање институционалног и финасијског оквира за финансирање нове 
стамбене изградње; 

 покретање програма доступног становања у јавном/непрофитном сектору; 

 покретање програма консолидације сламова и осталих неформалних насеља; 

 покретање програма активирања ненастањених станова. 

Осим у Националној стратегији одрживог развоја, проблематика становања 
третира се и у другим стратешким документима Србије. То се посебно односи на 
уграђивање специфичних циљева стамбене политике у секторске стратегије које се 
баве маргинализованим друштвеним групама. Национална стратегија за младе, 
усвојена 2008. године, као један од специфичних циљева промовише омогућавање 
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осамостаљивања младих и заснивање домаћинстава кроз подршку у 
решавању стамбених потреба, кроз мере усмерене ка већој доступности 
становања за младе и промоцију социјалног становања. Национална стратегија за 
интеграцију Рома, усвојена 2004. године, посебну пажњу поклања проблемима 
адекватног становања ромске популације, сврставајући становање у један од 
четири приоритета. Одрживо становање третира и Стратегија унапређења 
положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, усвојена 2006. године, као 
и други стратешки документи.  

Република Србија започела је израду нове Стратегије просторног развоја 
до 2020. године (односно новог Просторног плана). Важан сегмент социјалног 
развоја, предвиђен овом стратегијом, биће социјално становање, које ће бити 
развијано према следећим постулатима: 

 систем социјалног становања који ће се заснивати на јасној, флексибилној, 
применљивој, подстицајној и недискриминаторној правној регулативи, 
постављен на принципима субсидијарности, децентрализације, стабилности 
и економске одрживости; 

 систем социјалног становања који ће се избалансирано односити према свим 
облицима својине, организације и финансирања, користећи непрофитни 
стамбени сектор као специфичног медијатора и оптималног објединитеља 
циљева државне политике у стамбеној области и интереса приватног 
капитала; 

 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; 

 систем социјалног становања који ће се децентрализовати и 
диверсификовати у којој се проблеми и присуство циљних група 
превасходно везују за локалне средине, уз вођење рачуна о њиховим 
специфичним проблемима;  

 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. 
Нажалост, Србија још увек нема секторску стратегију у области становања, 

иако је њено усвајање било предвиђено низом докумената. Усвајање Националне 
стратегије становања очекује се у наредним годинама. 
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Анализа случаја 
 
 
Активности предвиђене Акционим планом за спровођење Националне стратегије 

одрживог развоја Републике Србије 
 

 Усвајање закона о социјалном становању. 
 Припрема и усвајање националне стратегије социјалног становања. 
 Оснивање републичке агенције за становање. 
 Развој и усвајање новог законодавног оквира стамбене политике (измена Закона о 

становању, измене Закона о о одржавању стамбених зграда). 
 Израда и усвајање: 

– Правилника о просторним и техничким стандардима градње станова у складу са 
еколошким параметрима и енергетском ефикасношћу;  

– Уредбе о мерилима и критеријумима за коришћење средстава за социјално 
становање; 

– 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; 

– Правилника о условима за издавање и одузимање лиценце за рад, као и садржину 
посебног регистра непрофитних стамбених организација; 

– Правилника о процедури израде и примене планова за консолидацију / 
преуређивање неформалних насеља; 

– Правилника о одржавању стамбених зграда у односу на стандарде квалитета 
становања и живљења. 

 Усаглашавање законских аката и системских мера које су неопходне за адкеватну 
примену Закона о социјалном становању (у области финансирања, имовине, 
планирања, изградње, грађевинског земљишта, експропријације). 

 Оснивање општинских стамбених агенција и/или других удружења на регионалном 
и/или локалном нивоу задужених за спровођење стамбене политике у домену 
социјалног становања и за спровођење националне стратегије социјалног становања. 

 Припрема и усвајање локалних стратегија становања. 
 Развој и спровођење система стамбених субвенција: 

– Објектних субвенција (директна давања, пореске олакшице и сл.) усмерених на 
подстицање градње станова у непрофитном сектору, легализацију стамбеног 
фонда, консолидацију неформалних насеља, одржавање станова и стамбених 
зграда, а чији су примаоци инвеститори односно извођачи радова, под условом да 
делују непрофитно у делу својих активности за које добијају објектне субвенције; 

– Субјектних субвенција (стамбеног додатка), у оквиру постојећег система социјалне 
заштите, усмерених на повећање способности домаћинстава да плате трошкове 
становања, легализације стана, прикључивања на јавну комуналну инфраструктуру 
уз предходну израду прописа о укрштеној провери имовине и прихода 
домаћинстава која примају субвенције. 
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 Програм доступног становања у јавном (непрофитном) сектору: 
– Израда планске и урбанистичке документације и изградња 20.000 станова у јавном 

(непрофитном) сектору уз субвенционисане услове изградње у центрима 
административних округа;  

– Израда планске и урбанистичке документације и изградња 3.000 станова 
намењених становању у заштићеним условима. 

 Програм евидентирања бескућника и подручја подстандардног становања. 
 Локални програми санације нехигијенских насеља: 

– Израда планске документације и решавање проблема власништва над земљиштем, 
издавање дозвола градње, прибављање субвенција; 

– Реновирање зграда и комуналне инфраструктуре; 
– Развијање социјалне инфраструктуре и интеграција насеља у ширу заједницу.  
 Развој и спровођење повољних кредита за  завршавања / адаптацију недовршених/ 

ненастањених станова у градовима (уз обавезу да се станови активирају на тржишту 
под контролисаним условима закупа или продаје). 

 Програм санације неформалних насеља -  припрема оперативних (интегралних) 
пројеката консолидације неформалних насеља, укључујући комунално опремање 
друштвеном инфраструктуром и обезбеђивање друштвено – економског развоја, као и 
урбанистичке планове. 

 Развој и спровођење повољних кредита за реновирање и радове на капиталном 
инвестиционом одржавању из буџетских извора, санација најугроженијих зграда и 
завршавање  недовршених станова у градовима (уз обавезу да се станови активирају на 
тржишту под контролисаним условима закупа или продаје). 

 Организовање програма обуке власника станова у организовању  управљања 
стамбеним зградама. 

 Програм јачања институционалних капацитета у постојећим телима (градска или 
општинска управа и администрација, општинска стамбена агенција или јавно 
предузеће за одржавање стамбених зграда) за обучавање у организовању удружења 
станара, управљању и начину конкурисања за приступ подстицајним финасијским 
средствима. 

 Програм подршке становању на селу. 
 
Влада Републике Србије (2009). Акциони план за спровођење Националне стратегије одрживог 
развоја Републике Србије 2008 – 2017 
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВАЊА И СТАМБЕНИХ ПОЛИТИКА НЕ МОГУ СЕ ПОСМАТРАТИ ИЗВАН КОНТЕКСТА 

РАЗВОЈА ДРУШТВА У ЦЕЛИНИ, ПОСЕБНО УРБАНОГ РАЗВОЈА. ЦИЉ ОВОГ ПОГЛАВЉА ЈЕ СИНТЕЗНО 

РАЗМАТРАЊЕ САВРЕМЕНИХ ТРЕНДОВА КОЈИ ИМАЈУ УТИЦАЈ НА ФОРМИРАЊЕ ПОЛИТИКА СТАНОВАЊА – 
ОД ДЕМОГРАФСКИХ И ЕКОНОМСКИХ ИЗАЗОВА ДО СВЕ ЗНАЧАЈНИЈИХ ЗАХТЕВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ У УРБАНИМ И РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА.  



 
 
 
СТАМБЕНЕ ПОТРЕБЕ УСЛОВЉЕНЕ СУ НИЗОМ ФАКТОРА КОЈИ СУ ПРОМЕНЉИВИ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ. 
РАЗЛИЧИТЕ  ДРЖАВЕ  ИМАЈУ  РАЗЛИЧИТЕ  ПРОБЛЕМЕ  У  ОСТВАРИВАЊУ  ДОСТУПНОСТИ  СТАНОВАЊА, 
ЗАВИСНО  ОД  ЊИХОВОГ  НИВОА  РАЗВИЈЕНОСТИ  И  ДОСТИГНУТИХ  ДРУШТВЕНО  ‐  ЕКОНОМСКИХ 

СТАНДАРДА. МЕЂУТИМ, МОГУ  СЕ  УОЧИТИ НЕКИ  ЗАЈЕДНИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ,  ТРЕНДОВИ И ПРОБЛЕМИ 

КОЈИ УТИЧУ НА ПОТРЕБЕ СТАНОВНИШТВА, А САМИМ ТИМ И НА ПОТРАЖЊУ У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА. У 
ПОСЛЕДЊИМ  ДЕЦЕНИЈАМА  ЦЕЛОКУПНИ  ПРОСТОР  ЕВРОПЕ  СУОЧЕН  ЈЕ  СА  ПОЈАВОМ  ИЗРАЖЕНОГ 

ДЕМОГРАФСКОГ  СТАРЕЊА  И  ПРОМЕНАМА  У  ДРУШТВЕНОЈ  СТРУКТУРИ  И  ОДНОСУ  ПРЕМА  ПОРОДИЦИ. 
ОЧЕКУЈЕ СЕ ДА БРОЈ СТАРИЈИХ ДАЉЕ РАСТЕ У БУДУЋНОСТИ. СА ДРУГЕ СТРАНЕ, МЛАДИ СЕ СВЕ КАСНИЈЕ 

ОДЛУЧУЈУ  НА  СТВАРАЊЕ  ПОРОДИЦЕ.  ОВИ  ТРЕНДОВИ  ВЕОМА  СУ  ИЗРАЖЕНИ  У  СРБИЈИ.  СТРУКТУРА 
ПОРОДИЧНИХ  ДОМАЋИНСТАВА  СЕ  МЕЊА,  ШТО  УСЛОВЉАВА  ПРОМЕНЕ  У  КАРАКТЕРУ  СТАМБЕНЕ 

ПОТРАЖЊЕ.  НЕДОСТАТАК  СТАМБЕНОГ  ПРОСТОРА  ЈЕ  СВЕ  ИЗРАЖЕНИЈИ  У  ВЕЛИКИМ  ГРАДОВИМА,  А 
СТАНОВИ  СУ  ЦЕНОВНО  СВЕ  МАЊЕ  ДОСТУПНИ.  ЕКОНОМСКА  КРИЗА  ЈЕ  УТИЦАЛА  НА  КРЕДИТНУ 

ПРЕЗАДУЖЕНОСТ  СТАНОВНИШТВА,  РАСТУЋУ  ПРОСТОРНУ  И  ДРУШТВЕНУ  СЕГРЕГАЦИЈУ  И  НОВО  УРБАНО 

СИРОМАШТВО. ИСТОВРЕМЕНО, СВЕ СУ ВЕЋИ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ПОСТАВЉАЈУ ПРЕД СТАМБЕНИ СЕКТОР У 

ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. СТАНОВАЊЕ ЈЕ САМО ПО СЕБИ ВЕЛИКИ ПОТРОШАЧ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСА  –  ЕНЕРГИЈЕ  И  МАТЕРИЈАЛА,  АЛИ  И  СЕКТОР  У  КОМЕ  СЕ  СТВАРАЈУ  ЗНАЧАЈНЕ  КОЛИЧИНЕ 

ЗАГАЂУЈУЋИХ  МАТЕРИЈА.  МОЖЕ  СЕ  ОЧЕКИВАТИ  ДА  ЋЕ  У  БУДУЋНОСТИ  ЗАХТЕВИ  КОЈЕ  САВРЕМЕНО 

СТАНОВАЊЕ МОРА ИСПУНИТИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БИТИ СВЕ ОШТРИЈИ. 
 
 

 
 
 

 
 
 
HOUSING NEEDS DEPEND OF NUMBER OF PARAMETERS, WHICH ARE TIME AND SPACE VARIABLE. DIFFERENT 
COUNTRIES  HAVE  DIFFERENT  PROBLEMS  TO  OBTAIN  HOUSING  AFFORDABILITY,  DEPENDING  OF  THEIR 
DEVELOPMENT  LEVELS  AND  ACHIEVED  SOCIO  –  ECONOMIC  STANDARDS.  HOWEVER,  SOME  OVERALL 

PARAMETERS, TRENDS AND ISSUES THAT DETERMINED HOUSING NEEDS AND INFLUENCED HOUSING DEMAND, 
CAN BE OBSERVED. ALL EUROPE FACES THE DEMOGRAFIC AGEING AND CHANGES IN SOCIAL STRUCTURE AND 

SENCE  OF  FAMILY  IN  LAST  FEW  DECADES.  IT  IS  ESTIMATED  THAT  THE  NUMBER  OF  OLDER  PERSONS  FILL 

CONTINUE TO GROW IN THE FUTURE. MOREOVER, JOUNG PEOPLE DECIDE TO FORM THEIR OWN FAMILIES IN 

OLDER  AGE  THAN  BEFORE.  THOSE  TRENDS  ARE  VERY  OBVIOUS  IN  SERBIA  AS WELL.  THE  STRUCTURE  OF 
HOUSEHOLDS  IS CHANGING AND,  IT  INFLUENCES THE DIFFERENCES  IN HOUSING DEMAND. THE DEFICIENCES 
OF HOUSING ARE MORE VISIBLE  IN BIG CITIES AND HOUSES ARE  LESS FINACIALLY AFFORDABLE. ECONOMIC 

CRISYS  INTENSIFIED CREDIT  INDEBTEDNESS, GROWING  SPATIAL AD  SOCIAL  SEGREGATION AND NEW URBAN 

POVERTY. AT THE SAME TIME, ENVIRONMENTAL DEMANDS FOR HOUSING SECTOR ARE GROWING. HOUSING 
IS AN IMPORTANT CONSUMER OF ENERGY AND MATERIAL BY ITSELF, BUT ALSO THE SECTOR THAT PRODUCES 
NUMBER  OF  POLUTANTS. WE  CAN  EXPECT  THAT  ENVIRONMENTAL  PRECONDITIONS  FOR  CONTEMPORARY 

HOUSING WILL BE MORE DEMANDING IN THE FUTURE.  
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2. СТАНОВАЊЕ И УРБАНИ РАЗВОЈ – ПОСТОЈЕЋИ 
ТРЕНДОВИ 

 

Без обзира на то што се стамбене потребе и политике у различитим 
деловима света битно разликују, могуће је идентификовати неке заједничке 
показатеље, трендове и проблеме који утичу на потребе становништва, а самим тим 
и на потражњу у области становања. Изазови демографских промена, постојећа 
економска криза и смањивање и неравномерна расподела прихода домаћинстава, 
као и све већи захтеви заштите животне средине карактеришу у већој или мањој 
мери ситуацију у готово свим деловима Европе и света и битно утичу на напоре 
јавног сектора у преформулисању постојећих и стварању нових политика 
становања и урбаног развоја.  

2.1. Промене у демографској и друштвеној структури и односу према 
породици 

Оно што у највећој мери карактерише данашње трендове друштвене 
трансформације у Европи свакако је појава старења становништва. Дужи 
животни век и померање границе очекиваног трајања живота, условљено бољим 
животним условима и здравственом заштитом довео је до тога да Европа данас 
може бити окарактерисана као континент старих. Од 25% становника старијих од 
65 година у 2008. години са оваквим трендом њихов проценат ће до 2060. године 
достићи читавих 40%. Очекује се да број старијих особа у Европи порасте у 
периоду од 2010. до 2030. године за 30%, или за 35 милиона становника. До 2060. 
године број старих становника Европе ће скоро двоструко порасти у односу на 
2008. годину (са 85 милиона на чак 151 милион).  

Нажалост, друштво у Србији је једно од „најстаријих“ у свету и најстарије у 
Европи. Становништво Србије, према свим обележјима, може се сврстати у групу 
изразито старих популација. Удео младих је низак и опадајући, док је удео старих 
висок и стално растући. Пописом из 2002. године регистровано је 1.177.000 лица 
млађих од 15 година. Истовремено, број старих (65 или више година) је износио 
1.241.000.  То је први пут, да је пописан већи број старих од броја младих, на шта 
указује и вредност индекса старења (однос старих и младих) која је прешла 
границу од 1,00. Демографско старење је дубоко захватило популацију Србије, али 
ће по пројекцијама бити врло интензивно и у будућности, чиме постаје озбиљно 
ограничење на само одрживости демогрфског, него и општег друштвеног и 
економског развоја. 

Овакав драстичан пораст знатно ће утицати на све секторске политике, пре 
свега на социјалну и здравствену, али ће имати и велике импликације на становање 
и стамбене политике. Неке од посебно осетљивих друштвених група ће се знатно 
увећати, пре свега старији становници који живе сами. Процењује се да данас у 
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најразвијенијим земљама Европске Уније једна трећина становника старијих од 65 
година живи сама и то су углавном жене – удовице. Појавиће се и нова група 
становника који имају више од 80 година и потребно им је посветити додатну 
пажњу у смислу приступачности, пројектовања, инфраструктуре и технологија, али 
и у смислу повећане здравствене неге, специфичних културних потреба и нивоа 
дохотка. Ова популација захтева и потпуно измењене стамбене услове, 
прилагођене њиховим специфичним потребама, тако да ће пројектовање и 
изградња оваквих станова (домова за старе, али и заједница за старе са појачаном 
здравственом негом) постати нарочито значајна у наредним деценијама. Дужи 
животни век такође ће утицати и на расположивост станова: она ће бити мања, што 
може довести до поремећаја на тржишту. Програми урбаног развоја мораће да узму 
у обзир компоненту старења становништва, кроз посебне мере којима се неопходне 
услуге потребне старијима обезбеђују у њиховим домовима, али и кроз мере којима 
се обезбеђује одрживост новог суседства у коме стари људи живе без помоћи 
других чланова породице: саобраћајне повезаности, услуга и обезбеђења културних 
и рекреационих потреба. 

Са друге стране демографског спектра налазе се млади, још једна осетљива 
друштвена група која се сусреће са тешкоћама у обезбеђивању стамбеног простора. 
То се посебно може рећи за младе који припадају породицама са ниским и средњим 
нивоом дохотка. Млади у земљама Јужне и Источне Европе традиционално много 
касније напуштају примарну породицу и осамостаљују се у односу на младе у 
Западној Европи. Традиција у овим деловима Европе је такође да се после 
осамостаљивања тежи ка стицању сопственог стамбеног простора у власништву, за 
разлику од Западне и Северне Европе, где се млади много чешће одлучују на 
изнајмљивање станова. Генерално, граница осамостаљивања младих помера се на 
горе у готово свим деловима света, што је резултат дужег периода образовања, 
друштвене еманципације (поготову женске популације), али и економских 
ограничења, пре свега тешкоћа при налажењу посла и смањења понуде станова за 
изнајмљивање. Стање се полако мења и у земљама у којима је изнајмљивање првог 
стана за младе било релативно лако: млади у великим градовима Западне и Северне 
Европе све чешће теже ка решењима која се заснивају на куповини стана или куће 
као у Јужној и Источној Европи, што доводи до поремећаја на тржишту 
некретнина. 

Оно што такође карактерише савремене демографске трендове који утичу на 
становање су промене у структури породичног домаћиства, које се огледају у  
смањењу броја чланова породице и све већем броју самаца. Ова појава има велики 
утицај на потражњу станова: повећава се број потребних станова, уз истовремену 
промену потребне структуре. Класично породично домаћинство као доминантни 
модел полако се мења, захтевајући већу разноврстност станова у понуди и њихову 
флексибилност. Трендови у свету и у нашој земљи показују да је све већа 
потражња за мањим становима намењеним становању самаца или разведених, као и 
самохраних родитеља. 

Осим ових промена у демографској структури, савремени свет карактерише 
и све већа мобилност становништва. У области становања значајну улогу имају 
спољне и унутрашње миграције становништва. Мигранти представљају 
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друштвену групу која се среће са знатно већим проблемима у обезбеђењу 
становања од домицилног становништва. Са друге стране, притисак миграционог 
становништва доводи до промена у структури потражње станова. У земљама 
Европске Уније у последњим деценијама уочљива је појава економске имиграције, 
којом се мења структура становништва и стамбених потреба. Економски мигранти 
долазе из земаља у развоју, најчешће су у репродуктивном добу, по правилу имају 
већа породична домаћинства и очекује се да њихов прилив доведе до повећања 
тражње за становима и до притиска на промену структуре станова. За разлику од 
домицилног становништва, економски мигранти имају већу мобилност и, самим 
тим, њихове преференције иду ка обезбеђивању станова у ренталном сектору.  
Србија има другачије проблеме: ратна дешавања у прошлости утицала су на велики 
број избеглих и прогнаних лица. По попису становништва из 2002. године, у 
Србији је регистровано близу 380.000 избеглица са територије бивше Југославије, 
што је чинило 5,1% укупног становништва. Оно што представља заједничу 
карактеристику економских и принудних миграната је да мењају етничку и 
културну матрицу градова у које се досељавају. Уколико не постоје организоване 
мере локалних власти на њиховој друштвеној интеграцији и стварању социјално 
мешовитог суседства, готово је сигурно да ће се створити насеља са 
преовлађујућим мигрантским становништвом, претећи да прерасту у својеврсни 
„гето“.  

Из предходно изнетих чињеница може се видети да упркос ниском нивоу 
раста популације на нашим просторима постоје промене у стамбеним потребама. 
Ове промене условљене су сталним порастом броја домаћинстава. Према 
пројекцијама демографског раста у Европи број породичних домаћинстава ће у 
2025. години бити 328,2 милиона, у односу на 262,5 милиона у 1990. години (UN-
Habitat - Global urban observatory and statistics). Број домаћинстава ће после 2010. 
године расти по стопи од 0.5% годишње, што значи да ће бити потребнпо 
обезбедити близу 6,7 милиона станова у Европи сваке године. У исто време 
просечан број чланова породице ће се смањивати (1990. године он је износио 2,75 
чланова, а очекује се да ће у 2025. години опасти на само 2,19), што ће условити 
потребу да стамбени простор буде мањи и флексибилнији. 

2.2. Утицај економских фактора и кретања на тржишту 

Иако се ситуација не може генерализовати, чињеница је да у већем делу 
света потражња за становима надмашује њихову понуду3. Недостатак стамбеног 
простора је евидентан пре свега у великим градовима и регионима са развијеном 
економијом. Либерализација стамбеног тржишта у последњим деценијама, праћена 
економским растом, довела је до повећања цена станова, што опет проузрокује 
њихов недостатак и притисак на државу да обезбеди станове за сиромашне. У све 
већем број и припадници средњег слоја становништва не могу да самостално 

                                                 
3 Према подацима Европске уније мањак стамбеног простора забележен је у 2009. години у 14 
земаља: Белгији, Бугарској, Француској, Немачкој, Грчкој, Ирској, Италији, Литванији, Летонији, 
Луксембургу, Холандији, Пољској, Словенији и Шпанији. 
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обезбеде стамбени простор. Ово је нарочито изражено у оним земљама у којима је 
становање у становима за изнајмљивање запостављено као један вид стамбене 
политика. Србија је једна од таквих земаља. То не само да утиче на лимитиране 
могућности обезбеђења стана, већ директно ограничава мобилност становништва и 
радне снаге.  

Борећи се са хроничним недостатком станова, многе земље су у последњим 
деценијама прибегавале решењима на хипотекарном и секундарном банкарском 
тржишту, охрабрујући куповину станова ниским каматним стопама и снижавањем 

Како је дошло до светске економске кризе: Хипотекарни мехур од сапунице 
 

 
 

Како је дошло до светске економске кризе 2008. године? Услед ниске каматне стопе у 
САД дошло је до бума тржишта некретнина. Висок прилив јефтиног новца из 
иностранства доводи до вишкова извора средстава банака у САД, тако да банке 
морају да пласирају слободна новчана средства како би остварила профит. 
Хипотекарно тржиште у САД је словило за једно од најразвијенијих и најсигурнијих 
тржишта које је гарантовало скоро сигурну зараду уз мали ризик. На тржишту су се 
јавиле две врсте хипотекарних кредита „prime“ хипотекарни кредити који су се 
одобравали повериоцима који су кредитно способни да отплате узети хипотекарни 
кредит и „sub-prime“ хипотекарни кредити који су се одобравали повериоцима који 
нису испуњавали услове за добијање ове врсте кредита, али су банке биле прилично 
лагодне код одобравања ове врсте кредита јер је због енормног раста цена некретнина 
у САД из године у годину после само неколико година вредност хипотеке 
превазилазила износ узетог кредита. Како је велики број повериоца могао да добије 
хипотекарне кредите од банака, долази до раста тражње за некретнинама, а услед 
ограничене понуде и до раста цена некретнина у САД. Као последица оваквих 
тржишних процеса јавља се висока светска тражња за сигурним пласманима уз ниску 
ликвидност  финансијских институција које су одобравале овакве ризичне пласмане. 
У надувавање хипотекарног финансијског мехура од сапунице са задовољством су се 
укључили и обични Американци. Већина њих имала је кредитне картице код пет до 
шест банака и лаке руке куповала станове и куће. Током 2006. године Американци су 
имали 750 милијарди долара кредита, а од те суме 75% су потрошили на 
„побољшавање животних услова“. Мехур су истовремено надувавале банке јер су, 
одобравајући кредите, на основу њих штампале хипотекарне обвезнице и продавале 
их инвеститорима. Тако се догодило да је на грађане непоуздане дужнике одлазио 
сваки пети кредитни долар. 
Зато што је новца било превише у кредитним токовима, Американци су квадратни 
метар стана плаћали најмање 6.000 долара иако је стварна цена градње била само 
1.400 долара, а разлика од 4.600 само је додатно надувавала ионако пренадувани 
мехур. 
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критеријума кредитне способности за породична домаћинства која купују станове. 
То је у великој мери био узрок појаве кредитне презадужености и немогућности 
отплате кредита од стране домаћинстава са ниским примањима, што је 2008. 
године довело до светске економске кризе.  

Економске неједнакости и неравномерна расподела дохотка у савременим 
друштвима доводе до растућих друштвених неједнакости и смањују могућност 
домаћинстава са ниским приходима да дођу до стана. Једна од последица, све 
израженија у европским земљама, је просторна и друштвена сегрегација у 
градовима. Делови градова у којима живи сиромашна популација постају 
хомогенизовани у погледу преовлађујућег становништва и типа становања, често 
без адекватне економске и друштвене инфраструктуре. Присутна је и 
стигматизација ових насеља, што све утиче на смањење могућности људи који у 
њима живе да дођу до посла. У овим насељима јавља се повећана стопа криминала, 
насиље и вандализам. У земљама Западне Европе чест је случај да читави блокови 
социјалних станова (станова у власништву државе или општина намењених 
изнајмљивању од стране сиромашних домаћинстава) постају „друштвено 
сегрегирани“, што утиче на смањење потражње за оваквим становима и, самим 
тим, све већу друштвену деградацију и сегрегацију. Сличне појаве просторне 
концентрације сиромаштва могу се пратити и у Источној и Југоисточној Европи, 
односно у бившим социјалистичким земљама. Друштвене неједнакости, које су у 
овим државама нарочито изражене у периоду транзиције, доводе до сегментације 
тржишта повезане са смањеном приступачношћу станова, етничком сегрегацијом, 
друштвеном искљученошћу и све већом појавом нелегалне градње и „урбаног 
сиромаштва“. Трендови показују да ће се ове појаве наставити и у будућности. 

У времену у коме ова књига настаје свет се још увек суочава са 
најозбиљнијом економском кризом у последњих пола века. Услови који су довели 
до ове кризе и њене последице имају велики утицај на стамбене потребе и 
становање уопште. У првом реду економска криза је и настала због шпекулативних 
улагања на стамбеним тржиштима. Са друге стране, последице кризе су драстично 
смањење расположивог финансијског капитала за финансирање стамбене изградње 
и још драстичнији пад вредности некретнина. Пад цена некретнина у готово свим 
европским земљама, изазван економском кризом и смањеном кредитном 
активношћу, али и чињеницом да су у периоду пре кризе ове цене „пренадуване“, 
знатно је пореметио тржиште некретнина. На површину су испливале слабости 
финансијских институција и појединих модела финансирања становања и јавне 
инфраструктуре. Готово да више нема кредитног финансирања од стране 
пословних банака са прихватљивим каматним стопама. Домаћинства која су се у 
периоду пре финансијске кризе кредитно задуживала под повољним условима 
више нису у могућности да финасирају отплату кредита, активирају се хипотеке и 
одузимају куће и станови. Државни програми становања се смањују или укидају 
због великог пораста јавног дуга и недостатка новца у буџетима државе и локалних 
самоуправа. У условима када економска криза погађа све већи број људи, 
повећавајући незапосленост и смањујући приходе, све већи број породица пада 
испод линије сиромаштва, чинећи да притисак на стамбени сектор постаје све већи. 
Државне стамбене политике, засноване на охрабривању куповине стана у 
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власништво, више нису ефикасне и њима се не могу обезбедити станови за 
сиромашне и осетљиве друштвене групе. 

2.3. Изазови заштите животне средине 

Највећу претњу по животну средину у сектору становања чини 
нерационална потрошња енергије. Истраживања показују да енергија која се 
користи у зградама чини више од једне трећине укупне потрошње енергије. 
Према подацима Комитета за становање и управљање земљиштем Економске 
комисије за Европу Уједињених нација (UNECE) велики део ове енергије – између 
20 и 40 процената - троши се у објектима намењеним становању. Становање је 
одговорно и за 40% емисије угљендиоксида (UNECE Committee on Housing and 
Land Management, 2009), чиме је заузело прво место на листи сектора који највише 
загађују животну средину, испред индустрије и саобраћаја! Србија се, нажалост, 
налази веома високо на листи земаља које бесомучно троше енергију у становима 
са 30% од укупно потрошене енергије. Просечна потрошња енергије по квадратном 
метру стамбеног простора у Србији  2,5 пута је већа него у северној Европи, где је 

клима много оштрија. Готово половина домаћинстава у Србији и Црној Гори, од 
којих су многа сиромашна, троше 340 киловат-часова по квадратном метру стана – 
око четири пута више од просека у западној Европи. Око 60 % становништва 
користи дрво и лигнит – највеће загађиваче - као главне изворе енергије за кување 

Потрошња енергије у објектима намењеним становању као проценат укупне 
потрошње енергије у неким европским земљама у 2005. години 
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и загревање просторија и воде. Загађење унутрашњих просторија је знатно и 
повезано је с хроничним болестима, укључујући болести дисајних органа. 

Од укупне енергије која се потроши у току животног века једне стамбене 
зграде, 80 до 90 процената односи се на енергију потрошену током периода 
коришћења, док само 10 до 20 процената отпада на период изградње и рушења. 
Највећи део ове енергије потроши се за загревање простора у стану и топле воде.  

 Може се очекивати да ће се потрошња енергије у сектору становања даље 
повећавати, имајући у виду демографске, економске и културне промене које 
постоје у савременом друштву. То ће свакако довести до значајног повећања 
емисија гасова стаклене баште. Са друге стране, највећа смањења и уштеде 
енергије такође се могу очекивати у зградама, а посебно у оним намењеним 
становању. Због тога је сектор становања веома значајан за даље напоре у заштити 
животне средине. Ослобађање дела ресурса која домаћинства троше на енергију у 
становима могло би да повећа расположиви приход који се може користити за 
друга добра и услуге, подстицање привреде и отварање нових радних места. 
Повећање енергетске ефикасности у домаћинствима омогућило би индустријском 
сектору, посебно пољопривреди, боље коришћење ограничених извора енергије. 
Захваљујући томе, индустријски капацитети би се по свој прилици повећали. 
Процењује се да би  повећање енергетске ефикасности могло у овом тренутку да 
допринесе повећању годишње стопе раста бруто домаћег производа од 5 % до 7 %. 
Ниједна друга мера не би могла да обезбеди овако брзо повећање раста. 

У прошлости је улагање у енергетску ефикасност било недовољно, пре свега 
због недостатка подстицајних мера која би домаћинствима омогућила 
финансирање, али често и због ниских или нестабилних цена енергије и недовољне 
свести о значају њене штедње. Данас се процењује да би већи захвати у овој 
области могли да до 2020. године у Европи уштеде преко 25 милијарди евра 
годишње, уз улагање само осам милијарди. Највеће уштеде добиће се енергетски 
ефикасном обрадом фасада стамбених објеката, односно бољом термичком 
изолацијом, али и већом енергетском ефикасношћу система за загревање и хлађење 
објеката, осветљења, загревања воде и лифтова. Истраживања UNECE показују да у 
овом тренутку постоје технолошка решења уз чију примену може да се уштеди 
између 25 и 40 процената енергије, зависно од државе у којој се примењују. 
Директива Европске уније о енергетским својствима зграда предвиђа да се до 2020. 
године потрошња енергије у зградама у ЕУ смањи за 28%.  
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АНАЛИЗА СЛУЧАЈА 
 

Демографски профил Ниша 
 

Број становника Ниша према попису из 2002. године износи 250.518, што је 3,3% укупне 
популације Србије. Густина насељености града Ниша је 421 становника на км2. У односу 
на републички просек (84 становника на km2 према попису из 2002 године), Ниш има пет 
пута већу густину насељености. Овај податак указује на висок интензитет коришћења 
простора на територији града Ниша. Осим у урбаним центрима (ужа територија Града и 
Нишка Бања), густина становништва већа је од републичког просека и у великим селима 
града Ниша (преко 2.000 становника – густина прелази 300 ст/км2) и у селима са бројем 
становника 1.000 – 2.000 (густина од преко 100 ст/км2). 

 
Очекивано трајање живота за децу рођену после 2000. године износи за мушку популацију 
72 године, а за женску 75 година. 

Две трећине становништва чини градско становништво. Степен урбанизације на 
територији града Ниша је 71%, (просечни степен урбанизације у Србији је 56%). Степен 
урбанизације је, међутим, у последње две деценије смањен са 86% на 71%.  

На територији града Ниша има 70 насеља, од којих су два урбана (Ниш и Нишка Бања), док 
је преосталих 68 у категорији села4. Однос урбаног и сеоског становништва на територији 
града Ниша је релативно стабилан у последњих двадесет година, са око две трећине 
урбаног становништва. Степен урбанизације је у значајној мери већи од републичког 
просека (у 2002. години 71% у односу на 56,3%). Овај обим центричности насеља у 
урбаном систему Ниша је карактеристичан за развијена подручја са високим нивоом 
урбанизације, али такође указује на тенденције и правце развоја, односно концентрацију 
процеса развоја у два урбана центра, а пре свега у самом урбаном насељу Ниша. 

 

                                                 
4 Како у нашој урбанистичкој теорији не постоји јасна дефиниција субурбаних насеља, сва насеља 
на територији града Ниша, осим Ниша и Нишке Бање, у овом приказу биће сматрана селима, премда 
се нека од њих по својим карактеристикама могу подвести под субурбана насеља. 
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Проценат популације који живи у урбаним насељима и селима у односу на укупну популацију Ниша 

 
Извор: Mitković at all (2002). „Functional amd Size Typology of the Village Settlements in the City of Niš Territory“. 
Facta Universitatis. Vol. 2. No 4. 2002. 231 - 249 

Сеоско становништво у урбаном систему Ниша дистрибуирано је према следећој 
расподели: 9,9% у малим селима (0 - 500 становника), 42,60% у селима средње величине 
(500 – 2.000 становника) и 47,9 % у великим селима (преко 2.000 становника). Оваква 
расподела је релативно стабилна у последњих двадесет година. Опада број села са 
популацијом од 1.000 до 2.000 становника (са 24,3% у 1981. на 20,3 % у 2002. години), као 
и број малих села, док је евидентан пораст броја великих села (за приближно 3% у 
деведесетим). Једно село је у потпуности депопулизовано (Коњарник у општини Нишка 
Бања). Велика села, са преко 3.000 становника удвостручила су број становника у 
последњих 20 година, пре свега као резултат механичког прилива становништва. Више од 
половине села на територији Ниша има негативан или нулти демографски прираштај, док 
је у око 30% сеоских насеља у периоду између два последња пописа становништва 
забележен позитиван демографски раст. Већина села са позитивним прираштајем спада у 
категорију села са бројем становника између 1.000 и 2.000. Густина становништва у 
великим селима је највећа (преко 300 ст/км2) и приближава се просечној густини 
становника Ниша (421 ст/км2), док у малим и средњим селима ова густина такође прелази 
100 ст/км2, односно виша је од републичког просека. 

Густина мреже насеља на територији града Ниша скоро двоструко је већа од просечне 
густине мреже насеља у Републици Србији.  

 
Извор: Пописи становништва 

Динамику кретања становништва у периоду после II светског рата на територији града 
Ниша карактерише јасно изражена појава миграторних кретања (претежно из руралних 
подручја на територију града) са наглашеним механичким приливом становништва, али и 
негативни природни прираштај становништва.  

Основна тенденција демографског развоја (тада) општине Ниш у периоду од 1971. до 
почетка деведесетих година двадесетог века огледала се у сталном расту броја становника 
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у урбаном подручју уз смањење руралне популације. Уочљив је веома велики урбани раст 
у деценији релативног благостања и наглашеног раста бруто друштвеног производа (1971. 
– 1981.), док се после овог периода стопа раста полако смањује.  

У последњој деценији карактеристичан за Ниш је негативан природни прираштај 
становништва. Негативни природни прираштај бележи се константно од 1997. године. 
Овакав тренд присутан је и данас, уз благо смањење негативне стопе природног 
прираштаја (у 2001. –1,9‰, 2002. –1,1‰ и 2003. -1,7‰).  

 

 
Интензивна урбанизација и миграције село – град значајно су смањене после 1980. године. 
У периоду ратова на подручју бивше Југославије механички прилив становништва био је 
изазван миграцијама избеглих лица са територија Хрватске и Босне5, и, касније, 
миграцијама привремено расељених лица са Косова и Метохије6. 

Према пореклу, становништво града Ниша у 2002. години чинило је 51,6% аутохтоно и 
47,4% миграционо становништво. Највећи део селидбеног становништва Ниша у 
међупописном периоду дошло је са подручја других општина из исте Републике (29,7%), 
док је са територије исте локалне јединице досељено око (9,7%). Прилив лица из бивших 
република СФРЈ је био релативно умерен (4,7%), док су лица из других привредних и 
административних центара чинила 3,5% укупно досељеног становништва7. 
Слично ситуацији у осталим деловима Србије, за Ниш је карактеристичан процес старења 
становништва у периоду после 1990. године. Процентуално учешће становништва преко 65 
година старости у укупној популацији у периоду 1991. – 2002. година порасло је са 9,7 % 
                                                 
5 Ово је посебно карактеристично за 1995. годину, када се у Ниш доселило 7.160 избеглица из 
Хрватске после егзодуса српског становништва изазваног „Олујом“. 
6 1999. године 12.449 привремено расељених лица, 2000. године 4.034. 
7 “Студија развоја локалне економије града Ниша“, Београд, 2005. 
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на 14,2 %, док се у истом периоду удео младих из категорије до 24 године смањио са 32,4 
% на 28,9 %. И поред тога, доминантан проценат становништва отпада на радно способно 
становништво (69,1% у 2002. години). 

 

 
Извор: Пописи становништва, Статистички годишњак Ниша за 2004. годину 

 
Извор: Пописи становништва, Статистички годишњак Ниша за 2004. годину 
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Основни контингенти радно способног становништва у Нишу 

 
Извор: Попис становништва из 2002. 

Основне економске карактеристике становништва Ниша су8: 

 градски потенцијал представља доминатан радно-способни контингент становништва 
(165.403 становника) и проценат  искоришћености радног контингента износи 69,03% 
што је приближно на нивоу просека Републике (70,9%); 

 114.179 становника чини укупно активно становништво, односно стопа активности 
износи 45,6% (РС 45,3%); 

 стопа запослености активног становништва износи 60,1% (РС 60,4%), а 1991. године 
ова стопа износила је 81,2%; 

 стопа незапослености активног становништва износи 39,4% (РС 28,5%), а пре деценију 
и по ова стопа је била мања за чак 18 индексних поена. 

 У Нишу живи 85.269 породичних домаћинстава, са просечно 2,9 члана по једном 
домаћинству.  
Кретање броја домаћинстава у граду Нишу по пописним периодима 

 
Извор: Статистички годишњак Ниша, 2004. 

Пораст броја породичних домаћинстава у Нишу био је најизразитији у периоду релативног 
економског развоја (1960 – 1990. године), и био је условљен урбанизацијом, миграцијама 
село – град и позитивним природним прираштајем. После 1990. године овај пораст је 
знатно ублажен на урбанизованој територији града, скоро заустављен на сеоском подручју, 
али и настављен истим темпом у приградским насељима Ниша. 

Просечан број чланова породичних домаћинстава у Нишу у константном је опадању од 
1961. године. Тренд опадања био је изразит у периоду 1961 – 1971., што је коинцидирало 
са порастом друштвеног благостања и еманципацијом жена. Овај број наставља да бележи 
пад и у наредном периоду до 1981., да би се усталио на 3,2 (3,1 на урбаној територији 
Ниша)  у периоду 1981 – 1991. Велики пад на 2,9 у периоду разградње заједничке државе 
био је условљен економском нестабилношћу и кризом породице као институције у Србији. 
Индикативно је, такође, да је пад просечног броја чланова породице израженији у сеоском 
подручју, вероватно због миграција млађих чланова породице и старења села, а да се овај 
пад најмање осећа у приградским насељима Ниша. Може се са довољном сигурношћу 
предпоставити да је један део млађих породица мигрирао из села у град Ниш, настањујући 
се у приградским насељима или селима која имају тенденцију да се споје са градским 
ткивом. Још један од разлога је и досељавање привремено расељених лица са Косова и 
Метохије. 
                                                 
8 Ибид. 
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Просечан број чланова домаћинства на урбаном подручју, приградским подручјима и у селима на 
територији Ниша за период 1981 – 2002. 

  
Извор: Попис становништва 2002. 

Домаћинства према броју чланова по попису 2002. године 

 
Извор: Статистички годишњак Ниша, 2004. 

Закључени и разведени бракови у граду Нишу у периоду 1994 – 2003. година 

 
Извор: Пописи становништва 

Закључени и разведени бракови у граду Нишу у 2003. години 

 
Извор: Статистички годишњак Ниша, 2004. 

У структури домаћинстава преовладавају двочлана, трочлана и четворочлана домаћинства, 
са учешћем у укупном броју домаћинстава од 25,7%, 21,7% и 24,4% респективно. Значајан 
је и број самачких домаћинстава (17,1%). Од укупног броја брачних парова, сваки трећи је 
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без деце (35,5%), док једно или два детета има близу две трећине брачних парова (61,0%). 
Велики број становника Ниша живи у породичном домаћинству са родитељима или једним 
родитељем, иако је навршио двадесетпету годину живота. Ово је случај у 9.737 нишких 
породичних домаћинстава (13%). Готово идентичан је и број породичних домаћинстава у 
којима живи један од родитеља са децом, с тим што је број самохраних мајки двоструко 
већи од броја самохраних очева.  

Још један од узрока смањења просечног броја чланова породичног домаћинства у Нишу је 
и повећан број разведених у односу на број склопљених бракова. Од 1994. до 1998. године 
бележи се константан пад броја склопљених бракова, да би се тај број стабилизовао после 
1999. Са друге стране, број разведених бракова је у порасту од 1999. до 2002. године, док је 
у 2003. години  успостављен однос на нивоу 1996. године. 
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БЛАГОСТАЊЕ ПОЈЕДИНЦА И ДРУШТВА У ЦЕЛИНИ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ ЈЕ ПОВЕЗАНО СА СТАНОВАЊЕМ. 
АДЕКВАТНИМ СТАНОВАЊЕМ ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ПОВОЉНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ ПОЈЕДИНЦА, 

АЛИ И ЗА РАЗВОЈ ОДНОСА У ДРУШТВУ КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ БОЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ И ДРУШТВЕНУ 

КОХЕЗИЈУ, КАО И ИНТЕГРАЦИЈУ СВИХ СТАНОВНИКА. ЦИЉ ОВОГ ПОГЛАВЉА ЈЕ УПОЗНАВАЊЕ СА 

ЗДРАВСТВЕНИМ АСПЕКТИМА СТАНОВАЊА И ЊЕГОВОМ УЛОГОМ У ОСТВАРИВАЊУ ДРУШТВЕНЕ КОХЕЗИЈЕ, 
КАО БИТНИМ ПРЕДУСЛОВИМА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА. ОТВАРАЈУЋИ ПРОБЛЕМЕ НЕАДЕКВАТНОГ 

СТАНОВАЊА У СРБИЈИ У ЦЕЛИНИ, КАО И ПОСЕБНЕ СТАМБЕНЕ ПРОБЛЕМЕ ПОЈЕДИНИХ ДРУШТВЕНИХ 

ГРУПА, ИНСИСТИРА СЕ НА ФОРМИРАЊУ КРИТИЧКОГ СТАВА О ПОСТОЈЕЋИМ УТИЦАЈИМА СТАНОВАЊА НА 

ЗДРАВСТВЕНЕ И ШИРЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА, НЕОПХОДНЕ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

ПРОМЕНА У ОВОЈ ОБЛАСТИ. 
 

 



 
 

 
 
УЗ  НИВО  ПРИМАЊА,  КВАЛИТЕТ  И  СТАНДАРД  СТАНОВАЊА  ПРЕДСТАВЉА  ЈЕДНУ  ОД  ДВЕ  НАЈВАЖНИЈЕ 

КОМПОНЕНТЕ  КВАЛИТЕТА  ЖИВОТА  И  БИТАН  ПОКАЗАТЕЉ  МАТЕРИЈАЛНИХ  УСЛОВА  ЖИВОТА 

ДОМАЋИНСТВА.  ИЗ  ПЕРСПЕКТИВЕ  ПОЈЕДИНЦА,  НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋИ  УСЛОВИ  СТАНОВАЊА 

ПРЕДСТАВЉАЈУ  ПРЕТЊУ  ЊЕГОВОМ  ЛИЧНОМ  БЛАГОСТАЊУ  И  ИНДИВИДУАЛНОМ  РАЗВОЈУ.  ИЗ  ШИРЕ 

ДРУШТВЕНЕ  ПЕРСПЕКТИВЕ  НИВО  ЗАДОВОЉЕЊА  СТАМБЕНИХ  ПОТРЕБА  СТАНОВНИКА  ПРЕДСТАВЉА 

ЗНАЧАЈАН  ПОКАЗАТЕЉ  УКУПНОГ  НИВОА  КВАЛИТЕТА  ЖИВОТА  И  РАЗВОЈА  ДРУШТВА  У  ЦЕЛИНИ. 
СТАНОВАТИ У ЗДРАВИМ УСЛОВИМА ЗНАЧИ ОБЕЗБЕДИТИ ЗАШТИТУ ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, ПОВРЕДА, 
ТРОВАЊА И ХРОНИЧНИХ БОЛЕСТИ, СМАЊИТИ ПСИХОЛОШКИ И СОЦИЈАЛНИ СТРЕС И ЖИВЕТИ У СКЛАДУ 

СА ЗДРАВИМ ОКРУЖЕЊЕМ. У ИСТО ВРЕМЕ, СТАНОВАЊЕ КАО ЕЛЕМЕНТ ЉУДСКОГ ДОСТОЈАНСТВА БИТАН 

ЈЕ  ПРЕДУСЛОВ  ОСТВАРИВАЊА  ДРУШТВЕНЕ  КОХЕЗИЈЕ  И  СМАЊЕЊА  ДРУШТВЕНЕ  ИСКЉУЧЕНОСТИ. 
ЕВРОПСКОМ  СТАМБЕНОМ  ПОВЕЉОМ  АДЕКВАТНО  СТАНОВАЊЕ  ПРЕПОЗНАТО  ЈЕ  КАО  КЉУЧНИ 

ПРЕДУСЛОВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ КОХЕЗИЈЕ УНУТАР ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, И КАО ОСНОВНИ КОРАК У 
БОРБИ  ПРОТИВ  СИРОМАШТВА,  ПОСЕБНО  У  УРБАНИМ  СРЕДИНАМА,  И  У  СТРЕМЉЕЊУ  КА  ЕВРОПСКОМ 

ЦИЉУ  СОЦИЈАЛНЕ  УКЉУЧЕНОСТИ  РАЊИВИХ  ПОЈЕДИНАЦА  КОЈИ  НЕМАЈУ  ПРИСТУП  ПРИСТОЈНОМ 

СТАНОВАЊУ.  СТАМБЕНИ  ПОКАЗАТЕЉИ  У  СРБИЈИ  УКАЗУЈУ  ДА  СЕ  НАЛАЗИМО  ДАЛЕКО  ОД 

ПРИХВАТЉИВИХ  НОРМИ  СТАНОВАЊА:  ПОДСТАНДАРДНО  СТАНОВАЊЕ  ЈЕ  ИЗРАЖЕНО,  А  НАРОЧИТО  СУ 
ПОД РИЗИКОМ УГРОЖЕНЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ – РОМИ, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПРИВРЕМЕНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА И 

СИРОМАШНО СТАНОВНИШТВО. 
 
 
 

 
 

 
 
 
ALONG WITH  INCOME  LEVELS,  THE QUALITY AND  STANDARDS OF HOUSING ARE ONE OF  THE  TWO MOST 

IMPORTANT PARTS OF THE QUALITY OF LIFE, AS WELL AS SUBSTANTIAL INDICATOR OF MATERIAL CONDITIONS 

OF  HOUSEHOLDS.  FROM  INDIVIDUAL  PROSPECTIVE  THE  UNSATISFACTORY  HOUSING  CONDITIONS  ARE  THE 

THREAT FOR THEIR PERSONAL WELLBEING AND  INDIVIDUAL DEVELOPMENT. FROM WIDER PROSPECTIVE OF 

THE SOCIETY THE LEVEL OF HOUSING NEEDS MEETING IS IMPORTANT INDICATOR OF OVERALL QUALITY OF LIFE 

LEVEL AND THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY AS A WHOLE. TO LIVE  IN HEALTHY CONDITIONS MEANS TO 

PROVIDE THE PROTECTION FROM  INFECTIOUS DECEASES,  INJURIES, POISONING AND CHRONICLE DECEASES, 
TO  REDUCE  PSYCHOLOGICAL  AND  SOCIAL  STRESSES  AND  TO  LIVE  IN  ACCORDANCE  WITH  HEALTHY 

ENVIRONMENT. AT  THE  SAME  TIME,  HOUSING  AS  THE  ELEMENT  OF  HUMAN  DIGNITY  IS  AN  IMPORTANT 

PRECONDITION  FOR  SOCIAL  COHESION  AND  REDUCTION  OF  SOCIAL  EXCLUSION.  EUROPEAN  HOUSING 
CHARTER RECOGNIZED ADEQUATE HOUSING AS A BASIC PRECONDITION FOR SUSTAINING SOCIAL COHESION IN 

EUROPEAN UNION, AND AS KEY STEP IN POVERTY REDUCTION, ESPECIALLY IN URBAN AREAS, AS WELL AS IN 

THE ASPIRATION TOWARDS EUROPEAN SOCIAL  INCLUSION GOALS FOR VULNERABLE  INDIVIDUALS WITHOUT 

ACCESS  TO DESCENT HOUSING. HOUSING  INDICATORS  IN SERBIA  INDICATE  THAT WE ARE  STILL  FAR  FROM 

ACCEPTABLE  HOUSING  STANDARDS: UNDER‐STANDARDIZED  HOUSING  IS OMNIPRESENT,  AND  VULNERABLE 
SOCIAL GROUPS – ROMA, REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS, POOR – ARE UNDER INCREASED 
RISK. 
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3. СТАНОВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 
 

Концепт квалитета живота односи се на свеукупну добробит унутар 
друштва, а усмерен је на то да омогући сваком члану друштва да оствари своје 
циљеве. То значи да се квалитет живота мери преко различитих економских, али и 
неекономских показатеља. Приступ квалитета живота ослања се не само на 
индикаторе материјалног животног стандарда (показатељи доходовне 
неједнакости, реалног дохотка, стопе сиромаштва), већ и на различите субјективне 
факторе који утичу на људски живот (на пример друштвени односи, сигурност, 
ментално здравље, квалитет животне средине, доколица, културни ресурси и 
слично). 

Уз ниво примања, квалитет и стандард становања представља једну од две 
најважније компоненте квалитета живота и битан показатељ материјалних услова 
живота домаћинства. Имати сопствени лични простор – интимно уточиште у коме 
се појединац може регенерисати од свакодневних изазова којима је изложен – 
представља једну од основних биолошких, психолошких и друштвених потреба. То 
је неопходан предуслов благостања породице и предпоставка за подизање здраве 
деце и њихову социјализацију. Истраживања спроведена у различитим земљама 
показала су да су адекватни услови становања у врху хијерархије људских 
потреба9.  

Код анализе односа становања и квалитета живота морају се имати у виду 
две различите перспективе. Једну представља перспектива појединца, односно 
грађанина, док је друга резервисана за перспективу друштва у целини. Из 
перспективе појединца, незадовољавајући услови становања представљају претњу 
његовом личном благостању и индивидуалном развоју. Лоши услови становања 
такође утичу на функционисање породице, јер је адекватно становање услов за њен 
опстанак. Пренасељени станови се посебно могу сматрати опасним за породицу: 
пренасељеност може водити дезинтеграцији породице или бити узрок лоших 
односа у њој. Лош квалитет становања често доводи до повећања броја и појавних 
облика друштвено проблематичног понашања.  

Из шире друштвене перспективе ниво задовољења стамбених потреба 
становника представља значајан показатељ укупног нивоа квалитета живота и 
развоја друштва у целини. Он зависи од много различитих, али међусобно 
повезаних фактора:  

 економског благостања (израженог најчешће кроз вредност бруто домаћег 
производа),  

 политике изградње станова,  

                                                 
9 Скорашње студије Еуробарометра, спроведене од стране Европске Комисије у 28 држава Европске 
Уније показала су да имати добар посао и адекватне услове становања представља у просеку два 
најважнија предуслова доброг квалитета живота људи у Европи.  
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 броја и квалитета новоизграђених станова,  

 социјалне политике којом се регулише могућност становника да доћу до 
стамбеног простора (однос цене стана и примања, субвенције, итд),  

 индивидуалних (финансијских) могућности домаћинстава да инвестирају у 
решавање стамбених питања. 

Недовољне могућности породица да задовоље своје стамбене потребе могу 
изазвати економске, друштвене и политичке конфликте, што опет може умањити 
могућност власти да подржава стамбене политике које би довеле до лакшег 
решавања стамбених проблема грађана. Културне и друштвене матрице, као и 
аспирације које из њих произилазе, имају такође значајан утицај на стамбене 
потребе грађана. Истовремено, ништа више од разноликости становања и 
стамбених услова не указује на социјалне разлике и на ниво друштвене 
поларизације у конкретној заједници. 

Социоеколошке карактеристике насеља представљају још један веома 
значајан проблем повезан са становањем. Најчешће се ради о  

 просторној композицији,  

 приступу просторима намењеним рекреацији,  

 локалној инфраструктури,  

 нивоу загађења и 

 нивоу друштвених проблема, посебно криминала. 

Неке од ових карактеристика у великој мери утичу на квалитет 
свакодневног живота и могу довести до нежељених безбедоносних и здравствених 
ризика становника насеља.  

3.1. Становање и здравље 

Здравствени аспект становања био је један од покретача формирања 
политика становања у XX веку. Масовне заразне болести, као што су туберкулоза 
или колера у XIX и почетком XX века, у великој мери су била повезана са лошим 
условима становања. Епидемије су представљале претњу не само по сиромашне 
појединце, већ и по друштво у целини, тако да се проблемима обезбеђења 
адекватног становања почела посвећивати велика пажња у државним политикама. 

Светска здравствена организација дефинише здравље као „не само одсуство 
болести и немоћи, већ и стање оптималне физичке, менталне и друштвене 
добробити“10. Болести су резултат деловања директних патолошких ефеката 
хемијских или биолошких узрока, као и физичких, психолошких или социјалних 
дејстава у свакодневном животу. Становање и стан веома често су окружење за 
развој поменутих ефеката. 

                                                 
10 World Health Organization (1946). Constitution 
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Када се проучава однос становања и здравља, постоји много различитих 
питања на која треба дати одговоре. Колико на здравље утиче начин живота у 
становима (пренасељеност станова, пасивно пушење, бука, квалитет воде у 
становима, санитарни услови, итд)? Колики је утицај структуре зграда намењених 
становању, односно какав је  квалитет изградње (на пример отпорност на 
земљотрес)? Какав је утицај фактора унутрашње средине (влага и пара, 
температура – хигротермални услови, квалитет ваздуха)? Какав је утицај 

различитих штетних агенса, који се могу јавити у стамбеним зградама (радон, 
азбест, итд)? Одговори на ова питања чине корпус сазнања којима се већ дуго бави 
и Светска здравствена организација, која је дефинисала шест основних принципа 
здравог становања11: 

Извори загађења у просторијама 

 
Највећи загађивачи ваздуха које треба избећи у просторима намењеним становању су: 

 потенцијалне канцерогене супстанце (утичу на појаву канцера), мутагене 
супстанце (утичу на генетске мутације) и тетрагене супстанце (утичу на дефекте 
деце при рођењу); 

o ПВЦ, нека средства за заштиту дрвета, радон,... 
 токсине (утичу на појаву болести корисника станова); 

o формалдехиди, органохлориди, феноли, ... 
 аеропатогене материје (укључујући вирусе и бактерије); 

 Заштита од заразних болести; 

 Заштита од повреда, тровања и хроничних болести; 

                                                 
11 World Health Organization (1989). Health Principles of Housing 
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 Смањење психолошког и социјалног стреса на најмању могућу меру; 

 Унапређење окружења у насељима; 

 Виши ниво знања и боља информисаност о аспектима становања; 

 Заштита становништва које се налази под посебним ризиком (жене и деца, 
стари и болесни, итд). 

Адекватни услови становања обезбећују заштиту од излагања векторима и 
агенсима заразних болести тако што пружају здраву воду за пиће, добре санитарне 
услове, одлагање чврстог отпада и отпадних вода из домаћинства, личну хигијену и 
хигијену стана, хигијенску припрему хране и безбедност у погледу преношења 
заразних болести. 

Адекватни услови становања такође обезбећују заштиту од повреда, 
тровања и излагања високим или ниским температурама и влази, што може бити 
узрок хроничних и малигних обољења. При томе треба посебну пажњу обратити 
грађевинско – техничким мерама изградње објеката за становање (укључујући 
употребу грађевинских материјала и материјала за унутрашње опремање стана), 
квалитету ваздуха у становима, безбедности од хемијских загађења и начину 
коришћења стамбеног простора (пре свега онда када се стан користи као радно 

Коришћење енергије за загревање станова и здравље 
 

 Људи који живе у кућама у којима се греје до 10 квадратних метара по члану 
домаћинства чешће имају здравствене проблеме (41 %) од људи који имају већу 
загрејану површину по члану домаћинства (30 %). 

 У домаћинствима која користе дрва за грејање значајно је већа вероватноћа да ће се 
јавити здравствени проблеми (40 %) него у онима што користе електричну енергију 
(27 %). 

 Појава здравствених проблема варира у зависности од система грејања. У 12% 
домаћинстава која користе електричну енергију за загревање својих кућа, према 
изјавама њихових чланова, постоје здравствени проблеми. Ова цифра је виша код 
оних што користе клима-уређаје (18 %), централно грејање (26 %), плинске грејалице 
(42 %), шпорете на чврста горива (42 %) и пећи на нафту (56 %). Разлика у појави 
здравствених проблема у зависности од начина грејања најупадљивија је у случају 
каљевих пећи: око 9 % оних што користе електрицифиране каљеве пећи и 37% оних 
који такве пећи греју чврстим горивима има здравствене проблеме. 

 Појава здравствених проблема значајно је већа у веома сиромашним домаћинствима 
(онима што греју само једну просторију) (50 %) него у домаћинствима која су „топла 
и удобна“ (28 %). Домаћинства која су „топла али загушена“ такође имају чешће  
здравствене проблеме (39 %). 

 Испитаници који сматрају да је квалитет грејања њихових домаћинстава слаб или 
недовољан често су током претходне две године по три месеца имали сталне 
проблеме с дисањем. 

 
Програм за развој Уједињених Нација (2003). Заглављени у прошлости. Енергија, животна 
средина и сиромаштво у Србији и Црној Гори. Београд: Програм за развој Уједињених 
Нација 
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место). 

Већина људи је свесна да спољашње загађење ваздуха може да нашкоди 
њиховом здрављу, али не и да исте штетне ефекте има загађење унутрашњих 
просторија. Светска банка означила је загађење унутрашњих просторија у земљама 
у развоју као један од четири најозбиљнија проблема заштите животне средине на 
глобалном нивоу. Њихово истраживање указује на то да је узрок 2,8 милиона 
смртних случајева годишње – 6 % од укупног броја – удисање повишених нивоа 
производа сагоревања прљавих горива, што загађење ваздуха у унутрашњим 
просторијама чини једним од појединачно највећих фактора ризика по здравље на 
свету. Истраживања изложености људи загађивачима ваздуха, које је обавила 
Америчка агенција за заштиту животне средине (EPA), указује на то да нивои 
загађености унутрашњих просторија могу да буду 25 – понекад чак 100 – пута 
виши од нивоа загађености спољашњег ваздуха. Највећа претња од загађења 
унутрашњих просторија и даље се јавља у земљама у развоју, у којима живи око 3,5 
милијарди људи, већином у сеоским подручјима у којима се за кување и грејање и 
даље користе традиционална горива. Њихово сагоревање производи велике 
количине дима и других загађивача ваздуха. Изложеност загађивачима често је 
много виша у кућама него изван њих. Епидемиолошке студије у земљама у развоју 
повезују најмање четири главне категорије болести изложености загађењу ваздуха 
унутрашњих просторија изазвано прљавим горивима: акутне дисајне инфекције 
деце, астма и бронхитис, рак плућа и рађање мртворођенчади, као и друге проблеме 
који се јављају на рођењу.  

Уколико су услови становања адекватни, они ће помоћи у психолошком и 
друштвеном развоју корисника стана и смањити на најмању могућу меру 
психосоциолошке стресоре. Од давних времена човек своје склонише осећа као 
место сопствене сигурности, као место заштите од физичке опасности и дивљих 
животиња. Данас је то место избеглиштва од свакодневних радних обавеза и 
стресова, место приватности и интимности. Врсте стресова и њихов психолошки 
утицај су се временом променили, али је опстао концепт дома као места 
избеглиштва од стресова. Да би постигло овакву сврху, становање треба да 
обезбеди адекватни животни простор, како у квантитативном, тако и у 
квалитативном смислу: са довољном стамбеном површином по становнику, добрим 
условима проветрености и осветљења, пристојним намештајем и опремом и 
одређеним нивоом приватности и комфора. Такође, стан мора да обезбеди услове 
сигурности за појединца и породицу и одговарајуће суседство, опремљено 
условима за остваривање друштвених контаката. За живот савремене породице 
необићно је важно да има приступ игралиштима за децу, зеленим површинама и 
просторима за рекреацију. 
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Радон у становима 
Радон је природни радиоактивни гас, који пре свега настаје у неким врстама гранитног 
земљишта и налази се у атмосфери у концентрацијама које нису опасне. Он може да 
продре и да се сакупља у унутрашњости зграда, када постаје опасан због веће 
концентрације него на отвореном простору. Тада се радиоактивни атоми – продукти 
распада радона – везују за аеросолне честице прашине и водене паре у ваздуху и 
удисањем доспевају у плућа. Радон и производи његовог распадања су канцерогени, а 

 
њихов утицај се повећава уколико у просторији има дуванског дима. Концентрација 
радона у стану зависи од конструкције објекта, начина коришћења стана (пре свега 
проветравања), доба дана и доба године (зими су концентрације веће). Повећане 
концентрације су запажене у кућама које су саграђене од цигле и у становима који се 
греју на угаљ. Такође, највеће концентрације радона су измерене у сутеренским 
становима, а повећањем спратности концентрација знатно опада. 
Превентивним активностима је могуће смањити ниво радона. Постоје ефикасна 
техничка решења за спречавање уласка радона у станове и за његово уклањање. 
Смањење концентрације радона у становима могуће је обезбеђењем херметичности 
подрума, изолационих међупростора, шупљина у зидовима, подовима и пролазима за 
канализацију, вентилацијом пода и простора испод стана, као и изолационих 
међупростора; као и природном или вештачком вентилацијом просторија у стану. 

Гриње 
Гриње (Acari, или Acarina) су велик и разнородан ред паука у који се сврстава дана 
познатих 50.000 врста, разврстаних у 546 породица. Често се могу наћи у „кућној 
прашини“. Оптимална температура за размножавање им је 17°-25°C уз влажност 
ваздуха изнад 50%. Гриње су алергени: ензими из њиховог измета, делови тела и слине 
имају снажно алерголошко дејство на човека. Дуго се задржавају у просторијама. 
Узрокују ринитис, коњуктивитис, астму, атопијски дерматитис, уртикарију, контактни 
дерматитис и анафилаксију.  

Плесни 
Чест проблем у становима је појава плесни на зидовима, која може да се рашири и на 
дрво, фуге између плочица, итд. Плесни се у стамбеним просторијама често јављају 
због повећане влажности. Плесни делују на човека двојако: њихове споре имају снажно 
алерголошко дејство, док се микотоксинима које луче приписују темпорарни 
хеморагијски учинци, нарочито код деце. У алергологији се нарочито помњу 
припадници родова плесни Cladosporium cladosporoides, C. herbarum, Alternaria 
alternata. Плесни се налазе на тлу, целулози, храни (житарице, воће), као и у зидним 
тапетама. Узрокују хиперсензитивни пнеумонитис те алергијски алвеолитис - а акутно: 
едем и бронхиоспазам. Код хроничне изложености утичу на развој плућног емфизема. 
Концентрације спора су посебно велике у влажним и непроветреним просторијама.  
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Од не мање важности за остваривање здравог становања је и окружење у 
коме се налази стан. Адекватно становање мора да обезбеди услове 
приступачности радног места, као и најважнијих услуга које обезбеђују добре 
здравствене услове (услуге обезбеђења сигурности – заштиту од пожара и насиља, 
службу хитне медицинске помоћи, итд; објекте за пружање медицинске помоћи и 
социјалне заштите; образовне и културне садржаје).  

3.2. Улога становања у остваривању социјалне кохезије 

За уравнотежено функционисање државе и њен развој, као и развој друштва, 
пресудни су добри друштвени односи. Друштво се гради од темеља према горе, од 
појединаца и група према врху друштвених институција. Међу најважнијим 
елементима (доброг) функционисања (уређеног) друштва је социјална кохезија.  

Социјална кохезија подразумева повезивање и интеграцију појединаца и 
група унутар друштва као целине. Уз то, социјална кохезија индицира способност 
друштва да осигура одређени ниво добробити свим својим члановима, да смањи 
социјалне разлике и избегне поларизацију у друштву. Кохезивно друштво је 
солидарна заједница коју чине слободни појединци који демократским методама 
остварују своје заједничке циљеве. Социјална кохезија је идеал којем треба тежити 
и један од битних елемената економског и друштвеног развоја сваке земље.  

Социјална кохезија има пет појавних облика: 

 Припадност (насупрот изолацији); 

 Укљученост (насупрот искључености); 

 Партиципацију (насупрот пасивности); 

 Признање (насупрот одбацивању); 

 Легитимност (насупрот нелегитимности). 

У Европи је концепт социјалне кохезије у широј употреби од осамдесетих 
година XX века. То је постмодернистички концепт који је настао као својеврсна 
реакција на процес глобализације и интензивних друштвених промена које су 
поделиле друштво и довеле у питање класичне облике друштвене интеграције. 
Социјалну кохезију могуће је остварити полазећи од једнакости људи као темељног 
начела. Битна предпоставка социјалне кохезије је признавање различитости у 
друштву. Као таква, социјална кохезија у савременим друштвима Европе 
промовисана је као брана процесима друштвене дезитеграције, присутним у 
Европи у последњим деценијама XX века. 
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Социјална искљученост и услови становања 
 

 
Услови становања у великој мери утичу на социјалну искљученост. То је нарочито 
изражено у великим градовима у државама трећег света. Услови становања увек су 
највидљивији примери, који доказују да су поделе у савременом свету достигле 
неслућене размере. Понекад је граница између богатих и сиромашних у буквалном  
смислу физичка граница, као што је то на овој слици из бразилског града Сао Паола. 
Сиромашна фавела Параисополис и стамбени комплекс Морумби (пројектован као gate 
community) одвојени су високим зидом.  
Нема сумње да је Сао Паоло увек био град у коме су социјалне разлике биле велике. 
Висока стопа криминалитета, условљена пре свега сиромаштвом и социјалним 
разликама, утицала је и на форму града. Страх од криминала довео је до нових облика 
просторне сегрегације и друштвене дискриминације. Ограђене и утврђене енклаве 
представљају најочитији пример за то. То су приватни, затворени и строго надгледани 
простори намењени пре свега становању. Ове стамбене блокове чувају наоружани 
стражари и високотехнолошки системи надзора, што њиховим станарима  обезбеђује 
социјалну ексклузивност. Оваква насеља репродукују неједнакост и као вредност и као 
друштвену чињеницу. Како је логика ограђених заједница постајала доминантнија у 
друштву неједнакости, тако су се оваква насеља ширила у свим деловима Сао Паола. 
Зидови са сада посвуда, било да се ради о центру града или о периферији, не само како 
би сачували становнике од криминала, већ све више да би потенцирали друштвену 
припадност њихових становника вишем и богатијем друштвеном сталежу. 

Социјална кохезија је један од темеља остваривања Лисабонске стратегије 
Европске Уније. Циљеви ове стратегије су да ЕУ до 2010. године постане 
најконкурентнија и најдинамичнија привреда на свету, заснована на знању, 
способна да оствари одрживи економски раст са већим бројем квалитетнијих 
радних места и јачом социјалном кохезијом. 
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 Каква је улога становања у достизању прокламованих циљева социјалне 
кохезије? Становање је елемент људског достојанства; неопходни саставни део 
европског социјалног модела и система социјалне заштите. Мањак пристојних 
станова по умереној цени свакако представља препреку на путу ка конкурентности, 
запошљавању и социјалном укључивању, јер још више слаби најрањивије 
појединце. Без пристојног дома постаје заиста тешко пронаћи посао, студирати и 
једноставно живети на онакав начин на какав појединац има право. Европски 
парламент је маја 2006. године усвојио Европску стамбену повељу (прилог 1), у 
којој се наводи да је „…приступ пристојном и прилагођеном стану свих кључни 
предуслов за одржавање социјалне кохезије унутар Европске уније“, и „…основни 
корак у борби против сиромаштва, посебно у урбаним срединама, и у стремљењу 
ка европском циљу социјалне укључености рањивих појединаца који немају 
приступ пристојном становању“. Свака врста дискриминације путем становања је 
забрањена и мора се казнити у складу с прописима ЕУ. Европска стамбена повеља 
наглашава да се појава феномена просторне сегрегације и друштвене 
специјализације простора, повезана са условима становања, мора  превладати како 
би се остварила територијална кохезија Европске Уније и да би социјална 
равнотежа и социјална разноликост територија требало би буду смернице за 
политику Европске Уније и земаља чланица. Поред овога, у Повељи се посебан 
значај даје одрживом урбаном развоју. Становање је препознато као један од 
најзначајнијих механизама за достизање одрживог развоја у урбаним срединама, 
кроз контролу ширења приградских подручја и урбаних средина, контролу 
потражње за енергијом и повећану енергетску ефикасност, коришћење обновљивих 
енергетских ресурса и заштиту ваздуха у урбаним срединама. Апелује се на 
европске кредитне инстируције (посебно Европску инвестициону банку) да 
развијају кредитне линије намењене улагањима у ове области.  

Социјална (друштвена) укљученост дефинише се као процес који 
омогућава да сви појединци и друштвене групе у потпуности учествују у 
економским, друштвеним и културним токовима, и да могу да достигну 
одговарајући животни стандард. Процес би требало да омогући и веће учешће 
грађана у доношењу одлука, посебно оних које утичу на њихово благостање и 
остваривање људских права. Социјална (друштвена) искљученост је на нивоу 
земаља чланица Европске Уније дефинисана као процес у коме су одређени 
појединци гурнути на маргине друштва и спречени да својим пуним капацитетима 
учествују у економским, друштвеним и културним токовима. Искљученост може 
настати услед сиромаштва или недостатка основних знања и могућности за 
доживотно учење, или је пак резултат дискриминације. Овакве појаве појединца 
или групе становништва удаљавају од могyћности за образовање, запослење и 
остваривање прихода, као и од укључивања и учешћа у друштвеним мрежама и 
активностима у заједници. Искључени појединци или групе имају недовољан и 
неадекватан приступ институцијама, органима власти и процесима доношења 
одлука. 
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Европска Унија има развијен систем индикатора којима се мери социјална 
укљученост12. Индикатори становања представљају значајан део овог оквира. У 
Србији се такође прате индикатори социјалне укључености који рефлектују стање у 
шест основних димензија: финансијско сиромаштво, запосленост, образовање,  
здравство, ускраћеност егзистенцијалних потреба и партиципација грађана. 
Показатељи становања део су скупа показатеља ускраћености егзистенцијалних 
потреба. Ускраћеност егзистенцијалних потреба је национално специфична 
димензија социјалне искључености и састоји се из три групе показатеља – 
показатеља становања, опремљености домаћинства трајном робом и показатеља 
задовољења основних потреба. Од осам показатеља становања доступни су нам 
подаци за четири, а као извор користи се Анкета о потрошњи домаћинства (АПД). 
 
Табела 1. Показатељи становања у систему индикатора социјалне укључености у 

Србији13 
 
Показатељ Дефиниција показатеља Извор 
Стамбени статус Учешћe особа у односу на основ коришћења стана у којем 

домаћинство живи. Разликујемо домаћинства која живе у стану где је 
један од чланова домаћинства власник стана или живе бесплатно и 
домаћинства која плаћају закупнину (ренту) за стамбени простор. Овај 
показатељ се израчунава према величини домаћинства, типу насеља, 
приходним интервалима и броју деце до 18 година која живе у 
домаћинству. 

АПД 

Домаћинство или 
особа које је 
некада било без 
икаквог смештаја 

Учешће особа које су биле без икаквог смештаја у односу на укупну 
популацију. Омогућава увид у распрострањеност искуства 
бескућништва, пре свега, међу особама које су у несигурном 
стамбеном статусу (колективни смештај, смештај код пријатеља или 
нелегални статус).  

- 

Инфраструктурна 
опремљеност 
стана 

Један од елементарних показатеља процене минималног квалитета 
становања. Представља пропорцију домаћинстава према 
опремљености стана инсталацијама текуће воде и струје. Разликујемо 
домаћинства која живе у: 
 становима опремљеним инсталацијама текуће воде и струје, 
 становима без спроведених инсталација текуће воде и струје, 
 становима са спроведеном инсталацијом текуће воде, али без 
струје, и 

 становима са спроведеном инсталацијом струје, али без текуће 
воде. 

Други начин представљања је: учешће домаћинстава чији стан нема 
базичну опремљеност у следећим дименизијама: електрична енергија, 
текућа вода, прикључак на систем јавног водоснабдевања, WC, 

АПД 

                                                 
12 У белгијском граду Лакену је 2001. године дефинисан скуп од 18 статистичких показатеља 
социјалне искључености као оквир за праћење стања на нивоу земаља ЕУ у четири важне димензије: 
финансијско сиромаштво, запосленост, здравље и образовање. Предлог показатеља обухватао је 10 
примарних и 8 секундарних показатеља. Праћење показатеља и стања социјалне искључености 
довело је до сагледавања феномена „мултидимензионалности” социјалне искључености и потребе 
да се, осим поменутих димензија и Лакен показатеља, развијају додатни показатељи који ће 
омогућити праћење стања у следећим областима: услови становања, поновљено и повремено 
сиромаштво, приступ јавним и приватним услугама, сиромаштво код запослених, презадуженост, 
стање зависности од социјалне и породичне помоћи итд. 
13 Влада Републике Србије (2010). Праћење социјалне укључености у Србији 
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прикључак на јавну канализацију, купатило (сви који су на сумарној 
скали испод просечног скора). На основу скора по појединачним 
димензијама конструише се скала искључености која би разликовала 
домаћинства чији је стамбени простор потпуно инфраструктурно 
неопремљен (без струје и текуће воде), која имају само струју, али су 
без текуће воде, до оних која имају и струју и текућу воду, али остају 
ван система јавног водоснабдевања и канализације.  

Насељеност Такође припада елементарним показатељима процене минималног 
квалитета становања. Рачуна се као пропорција домаћинстава која 
имају мање 8–10 m2 по члану домаћинства и као пропорција 
домаћинстава која имају више од две особе по соби.  

АПД 

Квалитет 
становања и 
проблеми 
одржавања стана 

Показатељ се може дефинисати као пропорција домаћинстава чији 
стан има три или више од следећих проблема: 

 нема довољно простора за све чланове домаћинства, 
 стан је влажан, 
 кров прокишњава, 
 зидови/подови су пропали, 
 дрвенарија (врата, прозори) је истрошена, 
 стан нема довољно дневног светла, 
 стан је без грејања током зиме због недостатка новца, 
 стан није прилагођен особама којима је отежано кретање (старе 
особе, ОСИ), 

АПД 

Финансијска 
оптерећеност 
домаћинства 
трошковима 
становања 

Учешће домаћинстава код којих укупни трошкови становања (закуп, 
рачуни за комуналне услуге, струју и сл.) прелазе половину укупних 
расположивих прихода домаћинства.  

АПД 

Препреке у 
остваривању 
бољих стамбених 
услова 

Учешће домаћинстава која немају квалификације или потребне 
информације да би конкурисала за неку од олакшица у становању 
(социјални стан, субвенционисани стамбени кредит, субвенционисани 
трошкови становања). 

- 

Квалитет 
стамбеног 
окружења 

Дефинише се као пропорција домаћинстава која се суочавају са неким 
од следећих проблема у окружењу: 

 висок ниво загађености воде, ваздуха и/или тла због близине 
индустрије, депонија и складишта ризичних материјала или због 
саобраћаја, 

 висока учесталост криминала, 
 висок степен буке, 
 недостатак социјалне и економске инфраструктуре (школе, домови 
здравља, продавнице, радна места), 

 недостатак јавног транспорта, 
 o неприлагођеност окружења посебним потребама ОСИ. 

- 

Показатељи становања у Србији показују да је Србија држава сиромашних 
власника станова. У 2009. години 97,3% домаћинстава живело је у становима чији 
су били власници (или у становима за које нису плаћали најамнину). Од преосталих 
2,7% домаћинстава, која су живела у изнајмљеним становима, 87,3% је било у 
градовима. Једна трећина подстанарских  домаћинстава имала је двоје деце, док је 
само 6% имало троје или више деце. Ако се може рећи да је власничка структура 
повољна, онда се то не може рећи за стандард заузетости станова. Скоро 5% 
домаћинстава у Србији у 2008. години имало је мање од 10 m2 по особи, што се 
може сматрати подстандардним становањем. Малим стамбеним простором могу се 
„похвалити“ углавном домаћинства са ниским примањима – 68% оваквих 
домаћинстава имало је месечни приход по домаћинству нижи од 50.000 динара.  
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Трошкови становања у Србији, иако нижи од истих трошкова у развијеним 
земљама, представљају значајну ставку у кућном буџету. Трошкови становања 
обухватају издвајања која се директно тичу плаћања закупнине (за особе које 
изнајмљују стан) или исплате рата за хипотеку (за власнике станова), и трошкове за 
одржавање, као што су грејање, комуналне услуге, итд. Анкета о животном 

стандарду из 2007. године је показала да трошкови становања представљају 
значајан део укупних трошкова домаћинства (18,6%). Трошкови становања код 
домаћинстава која живе у градском подручју нешто су виши (20,4%) у односу на 
домаћинства која живе у руралним насељима (15,2%), чему доприноси вредност 
импутиране ренте, као и виши трошкови одржавања. За 6,6% породичних 
домаћинстава у 2009. години трошкови становања били су већи од половине 

Стамбени статус угрожених друштвених група у Србији 
 

У априлу 2010. године у 60 колективних центара на територији Србије било је 
смештено 4.791 лице, од тога 1.044 избеглице и 3.747 интерно расељених лица (ИРЛ). У 
око 40 непризнатих колективних центара смештено је око 1600 лица.Такође, процена је 
да око 8.500 веома угрожених избеглица, као што су хронични болесници и особе са 
инвалидитетом живи у приватном смештају. Студија из 2007. године показује 
релативну сличност између услова становања ИРЛ и опште популације. Највећа 
разлика се уочава у стамбеном статусу где око 77% ИРЛ домаћинстава живи у свом 
стану/кући или живи бесплатно, према 95,6% домицилног становништва. Разлика се 
очитава и у недостатку стамбеног простора – 31,9% ИРЛ, према 15,7% домицилних 
домаћинстава. Велика разлика у свим аспектима становања (стамбени статус, величина 
стана, квалитет становања, опремљеност инсталацијама и др.) уочава се између 
ромских и осталих ИРЛ домаћинстава. 

Значајна разлика у условима становања постоји и између Рома и опште популације418. у 
Србији је било 593 ромска насеља, од чега 285 градских, док су остала била приградска 
и рурална (Јакшић и Башић, 2002). Највише насеља је било у граду Београду (137 
насеља и локалитета), затим у Војводини и у појединим окрузима у јужној Србији. Око 
70% насеља није имало регулисан имовински и плански статус, а око 44% је имало 
одлике нехигијенских насеља и сламова. Инфраструктура насеља је неадекватна (око 
30% насеља нема водоводну мрежу, више од 60% нема канализацију, а струју 35%), као 
и доступност институцијама (за скоро 50% насеља школа је удаљена више од 1км, 
здравствена установа за око 60% насеља, а продавнице за скоро 80% насеља). Роми 
представљају групу изложену посебном ризику у процесу повратка по основу 
Споразума о реадмисији и по доласку у Србију углавном се насељавају у 
нехигијенским насељима. 

Проблем бескућништва у Србији није дефинисан ни истражен, нити постоје званичне 
евиденције о бескућницима. У Србији постоје три прихватилишта са изузетно малим 
капацитетима: Београд 104, Нови Сад 35 и Ниш 6 места, кроз које годишње прође око 
520 особа. Прихватилишта за децу постоје само у Београду и Новом Саду, а прихватне 
станице у 14 општина, углавном у домовима за децу. Постоје претпоставке да проблем 
бескућништва у Србији није изражен.  
Извор: Тим за инклузију Владе РС (2010), Први национални извештај о социјалном 
укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији, нацрт  
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прихода домаћинства,  од чега је нешто већи проценат таквих домаћинстава која 
живе у руралним насељима (око 55%). 

Посматрано према показатељима депривације (ускраћености) у 
становању свега нешто више од половине (51.1%) домаћинстава испод линије 
сиромаштва поседује тоалет, 54,3% домаћинстава поседује купатило у оквиру 
стана, док 57,7% поседује засебну кухињу. Насупрот томе остала популација у 
високом проценту (око 90%) поседује ове стамбене погодности. 

Велики утицај на остваривање социјалне кохезије и смањење социјалне 
искључености има просторно и урбанистичко планирање. Ако се говори о 
становању, пре свега треба посебно сагледати област планирања становања за 
угрожене друштвене групе, о чему ће бити речи у даљем тексту. При планирању 
треба избегавати лоцирање оваквих простора на изолованим, најудаљенијим 
локацијама и комбиновати овај са другим облицима доступног становања, 
укључујући индивидуално становање у власништву. На овај начин се обезбеђује 
хетерогенији социјални миље и социјална интеграција. Посебну пажњу треба 
поклонити обезбеђивању социјалне инфраструктуре локације (школе, здравствене 
установе, културни садржаји, итд). 
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АНАЛИЗА СЛУЧАЈА 

 
Нови Београд 

 
Уколико већ нисте гледали акциони трилер Лика Бесона (Luc Besson, као 

продуцент и сценариста) Banlieue 13 – Ултиматум, погледајте трејлер на мрежи. Филм нас 
одводи у годину 2013. и 
периферију Париза (Banlieues), 
где расне напетости, 
сиромаштво, криминал и 
насиље владају свакодневицом. 
Стање е толик  очајно да су ј о
власти зидом одвојиле тај део 
града не би ли га држале под 
контролом. Филм је крајња 
екстраполација текућег стања у 
дистриктима Париза, где су 
нереди из 2005. (који су се 
одатле проширили по другим 
градовима Француске, а у 
којима је према званичним 
статистикама запаљено 8.973  

аутомобила, начињена штета већа од 200 милиона евра и ухапшено 2.888 људи) 
проузроковали мрачне прогнозе онога што би могла да донесе будућност. 

Изненађење наступа кад откријете да филм није снимљен у Паризу, већ на Новом 
Београду, чији су блокови обезбедили савршен мизансцен за апокалиптично стање Париза. 
Репутација модернистичких нових градова, подигнутих од нуле у другој половини XX 
века, није лишена контроверзи. У контексту Западне Европе, многи би се сложили да се 
производи те изузетне епохе стварања градова данас могу сматрати бетонским гетоима, 
једнообразним спаваоницама које настањује свет одбачен од друштва. Међутим, осим што 
се ради о бетонским вишеспратницама подигнутим у сличном временском периоду, теме и 
дилеме Новог Београда јако су различите. 

Будући да су сви 
подигнути на сличним 
идејама, нови градови нам 
пружају сјајну прилику да 
посматрамо разлике у 
њиховим данашњицама. 
Како то да су њихови 
почеци били толико 
слични? Већина нових 
градова основана је током 
педесетих, шездесетих и 
седамдесетих година XX 
века с идејом да радикално 
нови град постане основа за 
радикално ново друштво 
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веће једнакости. Након трауматичних година Другог светског рата у Европи је, као и у 
деловима света ослобођеним од колонијалних сила, њихова сврха била да претрпане, 
застареле и друштвено неприхватљиве гетое старих градова (попут историјских центара 
Амстердама, Париза или Београда) замене упечатљивим примерима онога какав би живот 
у друштвима будућности требало да буде: модеран, светао, колективан и савршено 
планиран. 

Пројекти за нови град засновани су на замислима релативно мале, али веома 
утицајне групе архитеката CIAM-а, који су се окупили како би изнашли план по ком би 

било спроведено строго 
одвајање становања, рада и 
рекреације и где би 
различити саобраћајни 
системи (колски, пешачки 
итд.) били раздвојени тако 
да е постигн безбеднији, с у 
здравији и мање хаотични 
услови живота. Изградња 
сасвим новог друштва била 
је пу а изазов  за модерног н а  
човека и зато му је требало 
омогућити заслужени одмор 
на крају радног дана. 

Карактеристично је и 
да већина нових градова није 
само производ овог концепта 

функционалног града већ су готово сви били осмишљени у оквиру једног великог плана. 
Мора да је рад на тим визионарским плановима архитектама тада представљао узбудљив, 
крајње нов и непознат задатак. Уколико данас погледамо њихове макете, можемо видети 
да је проблем с којим су се суочавали до те мере био несагледив да су их попунили 
симетричним склоповима који, гледани из ваздуха, изгледају попут комплета коцака за 
децу. Ипак, тешко је порећи да су ти градови били смела, одважна и често запањујуће 
сирова футуристичка окружења, која су у сваком случају раскрстила с прошлошћу. 
Међутим, будућност тих футуристичких окружења неће постати баш онаква какву су им 
планери наменили. 

Један од најпознатијих примера новог града у Холандији је Бејлмер. Требало је да 
његова изградња, започета 1966, обезбеди уточиште од неуредног и пренасељеног центра 
Амстердама у виду једне од најкомплетнијих функционалних сателитских заједница у 
Западној Европи, са 40.000 стамбених јединица и 60.000 нових радних места. План 
сачињен од масивних вишеспратница (десетоспратних саћастих ламела), како га је 
замислио архитекта Сигфрид Насут (Siegfried Nassuth), био је толико радикалан да су чак и 
његове колеге у заводу за урбанистичко планирање оклевале да га одобре. Уз подршку 
једног од градских отаца, који је „осећао да тај план, као суштински и бескомпромисни 
израз колективног становања, мора бити остварен“, прве стамбене зграде биле су 
подигнуте 1968. године. Међутим, план никада није у потпуности довршен пошто радна 
места и друге погодности нису обезбеђене. Тако је, на пример, и изградња метро линије 
озбиљно каснила. Истовремено су у другим великим насељима у изградњи (попут оног у 
новом граду Алмереу) подизане породичне куће и припадници средње класе радије су се 
селили тамо. Усред превирања у холандском друштву након осамостаљења дела 
некадашњих колонија, а нарочито Суринама, влада је наменила Бејлмер придошлицама из 
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тих крајева. Тако су они директно прослеђивани у бетонске ламеле које нису сами 
одабрали за своје будуће домове. Од тог тренутка ствари нису текле набоље. Обележен 
мрачним имиџом, Бејлмер је све теже и теже привлачио припаднике средњег друштвеног 
слоја, ком је био намењен, и мало помало постао је крај за људе с економске маргине 
амстердамског друштва. Симболички крај изворног Бејлмера наступио је када се 1992. Ел 
Алов теретни млазњак боинг 747 закуцао у једну д саћастих ламела, обезбедивши тако о
градској управи, урбанистичким планерима и власницима некретнина (стамбеним 
задругама приватизованим крајем деведесетих) дугоишчекивани изговор за покретање 
свеобухватне кампање рушења и поновне изградње. 

До данас је та операција окончана у виду необичне и готово насумичне мешавине, 
где су ниски породични стамбени објекти заменили скоро половину првобитних високих 
ламела. Пошто су различити блокови у Бејлмеру у рукама различитих власника, а свако од 
њих различито види његову будућност, резултат је пикселизација изворног плана. Упркос 
постојању различитих пиксела, сви су они намењени становању и чине једну неузбудљиву 
спаваоницу. 

Упоредимо то с Новим Београдом. Иако је његово планирање започето већ 1946, 
масовнија изградња новог стамбеног града почела је тек шездесетих, након читаве 
деценије политичке и економске нестабилности по иступању Југославије из Информбироа. 
Смештен на равном мочварном тлу бежанијских поља, он је обезбеђивао хоризонталност 
која се подударала с идеологијом (релативно) бескласног друштва. Првих двадесет година 
његовог развоја резултирало је огромним доприносом изграђеном градском простору. 

Нови Београд је такође имао своје примере развоја који су одступали од 
детерминистичког плана на којем је заснован. Као прво, током седамдесетих година XX 
века постало је очигледно да идеолошка и новчана улагања имају границе, будући да 
функције неопходне за живот Новог Београда као виталног града, а нарочито оне у 
централној зони, која се пружа од СИВ-а до Железничке станице, никада нису изграђене. 
Центар Новог Београда стога никада није уобличен и средином осамдесетих пропаст 
изворне идеологије његовог плана била је назначена одлуком да се централна зона попуни 
стамбеним зградама у Блоку 24. Недуго затим, без много расправе, планери су, развејаних 
илузија и у недоумици где би потом пошли, напустили Нови Београд. 

Деведесете године и текућа деценија доносе довршење Новог Београда, у доброј 
мери различитог од првобитне замисли. Деведесете су, уз политичке, економске и 
друштвене потресе, почеле нечим што бисмо могли препознати као освету грађанина 
појединца грубој структури и непроменљивости новобеоградских зграда и отворених 
простора. Гоњени практичним потребама за стамбеним простором, трговином и свиме што 
им држава више није обезбеђивала, појединци су почели да испитују границе система тако 
што су сами интервенисали. Почели су пажљиво, затварањем балкона, но чим су открили 
да се њихове активности толеришу, радови су се проширили на кровну надградњу, 
заузимање заједн чких просторија, подизање киоска у  булеваре и улице, ча  и изградњу и з к
читавих зграда у отвореним просторима између блокова. Наступила је груба и 
индивидуалистичка демократизација простора града, омогућивши партиципацију грађана 
на неочекиван начин. 

Одлука да Нови Београд постане главни центар улагања у Београду, донета око 
2003. године, довела је до тога да инвестиције великих размера готово у тренутку замене 
фазу малих интервенција. Решивши да се користе стратегијама непланираних пракси из 
деведесетих као ефикасним средством за заобилажење прописа и дуготрајних процедура за 
стицање дозвола за градњу, компетитивни економски играчи започели су обликовање 
Новог Београда по сопственом виђењу принципа одоздо навише. У таквој констелацији 
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планирање има мало прилике да дође до речи, сем да обезбеди промене регулација како би 
нови објекти постали легални. Можемо се дивити светлој будућности приказаној на 
бројним 3D приказима, али се можемо и прибојавати онога што доноси улагање свих нада 
на једну карту – брз повраћај улагања исцеђен од оних који се уклапају у нову игру. Како 
делује, високи притисак инвестиција овде би могао ускоро да произведе сукобе различите 
од оних у филму Banlieue 13. 

Упркос садашњим разликама између Бејлмера и Новог Београда, њиховим 
судбинама заједничко је што су планирани у системима без значајног присуства тржишне 
економије (и један и други у почетку су реализовани средствима које су обезбедиле или 
држава или државне фирме и организације), али сада морају опстати у времену у ком је 
њихов развој у великој мери препуштен тржишним силама и дерегулацији јавног интереса. 
У случају Бејлмера, прецизно рушење, прерушено у операцију вођену тржишним 
принципима у којој је грађанима доста модернистичког плана, заправо је социјално 
чишћење с циљем да се (проблематично) имигрантско становништво замени просечним 
представницима средње класе. На Новом Београду пак уметање нових објеката представља 
део монополизације његовог развоја, где политичари планирају град према захтевима 
економски моћних играча, док планерска професија такву нову реалност преводи у 
урбанистичке планове. 
КВАРТ магазин, 2009 
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ПРАВО НА АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ ЈЕ ДЕО КОРПУСА ОСНОВНИХ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПОДРАЗУМЕВА 

ПРАВО ПОЈЕДИНЦА ДА КОРИСТИ ЖИВОТНИ ПРОСТОР У СИГУРНОСТИ, МИРУ И ДОСТОЈАНСТВЕНО. ЦИЉ 

ОВОГ ПОГЛАВЉА ЈЕ УПОЗНАВАЊЕ СА МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НА СТАНОВАЊЕ, КАО И ОДГОВОРНОСТИМА КОЈЕ ИМАЈУ РАЗЛИЧИТИ АКТЕРИ У ПРОЦЕСУ 

КРЕИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОЛИТИКА КОЈЕ ОМОГУЋАВАЈУ ПРАВО НА СТАНОВАЊЕ. 



 

 

ПРАВО  НА  СТАНОВАЊЕ  ПОДРАЗУМЕВА  ПРАВНУ  СИГУРНОСТ  ОСНОВА  ДРЖАВИНЕ  СТАНА  (СВОЈИНСКА  И 
СТАНАРСКА ПРАВА, ПРАВО ЗАКУПА ИТД), ОДГОВАРАЈУЋИ СТАНДАРД, ОДНОСНО КОМФОР СТАНОВАЊА, 
ЦЕНОВНУ  ПРИСТУПАЧНОСТ,  КАКО  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  СТАНА  ТАКО  И  ЗА  ЊЕГОВО  ОДРЖАВАЊЕ, 
ДОСТУПНОСТ СТАНА И ЗГРАДЕ ЗА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У КРЕТАЊУ, КАО И НЕКЕ ПАРАМЕТРЕ ЛОКАЦИЈЕ. 
ПРАВО  НА  СТАНОВАЊЕ  МОЖЕ  СЕ  ТУМАЧИТИ  ДВОЈАКО:  КАО  ЕЛЕМЕНТ  ИНДИВИДУАЛНОГ  ПРАВА  НА 

ЖИВОТ, КАДА СЕ МЕРАМА ДРЖАВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ НАЈЕЛЕМЕНТАРНИ УСЛОВИ „КРОВА НАД 
ГЛАВОМ“,  И  КАО  СОЦИЈАЛНО  ПРАВО,  ОДРЕЂЕНО  СТАНДАРДИМА  СТАНОВАЊА  И  НАЧИНА  ЖИВОТА 

ДОСТИГНУТИМ У ДАТОМ ДРУШТВУ. ПРАВО НА АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ  ЈЕ ПОСТАЛО ИНТЕГРАЛНИ ДЕО 

НИЗА МЕЂУНАРОДНИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ЉУДСКА ПРАВА, КАО КОМПОНЕНТА ПРАВА НА ОДГОВАРАЈУЋИ 

ЖИВОТНИ СТАНДАРД (УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА, МЕЂУНАРОДНОГ ПАКТА О 

ЕКОНОМСКИМ, СОЦИЈАЛНИМ И КУЛТУРНИМ ПРАВИМА, РЕВИДИРАНА ЕВРОПСКА СОЦИЈАЛНА ПОВЕЉА, 
ИТД).  УЈЕДИЊЕНЕ  НАЦИЈЕ  (UN  HABITAT)  ДЕФИНИШУ  ПРАВО  НА  АДЕКВАТНО  (ОДГОВАРАЈУЋЕ) 
СТАНОВАЊЕ ТАКО ДА „СВАКО ИМА ПРАВО НА ОДГОВАРАЈУЋЕ  СКЛОНИШТЕ  КОЈЕ  ЈЕ  ЗДРАВО,  СИГУРНО, 
ДОСТУПНО  И  ФИНАНСИЈСКИ  МОГУЋЕ,  И  КОЈЕ  УКЉУЧУЈЕ  ОСНОВНЕ  КОМУНАЛНЕ  УСЛУГЕ,  ОПРЕМУ  И 

ПОГОДНОСТИ, КАО И МОГУЋНОСТ УЖИВАЊА СЛОБОДЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ СТАНОВАЊА И 

ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ КОРИСНИКА СТАНОВА”. КОНАЧНО, ПРАВО НА СТАНОВАЊЕ НОВОМ СТРАТЕГИЈОМ 

ЗА СОЦИЈАЛНУ КОХЕЗИЈУ ЕУ СТАВЉА СЕ У ПОТПУНО НОВИ КОНТЕКСТ ОСТВАРИВАЊА ПУНЕ СОЦИЈАЛНЕ 

КОХЕЗИЈЕ.  ПРАВО  НА  СТАНОВАЊЕ  МОЖЕ  БИТИ  ЗАЈАМЧЕНО  УСТАВОМ,  УСТАНОВЉЕНО 

ЗАКОНОДАВСТВОМ  ИЛИ  ПОЛИТИКАМА  „ПРАВА  НА  СТАНОВАЊЕ“.  ДЕФИНИСАЊЕ  НИВОА  АДЕКВАТНОГ 

СТАНОВАЊА ОДГОВОРНОСТ  ЈЕ И ОБАВЕЗА НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И НАЦИОНАЛНЕ СТАМБЕНЕ 

ПОЛИТИКЕ. 

 

 

 

 
RIGHT TO HOUSING CONSISTS OF THE LEGAL PROTECTION OF OWNERSHIP (OWNERSHIP OR RENTAL RIGHTS, 
ETC),  ADEQUATE  HOUSING  COMFORT,  FINANCIAL  AFFORDABILITY  –  BOTH  FOR  HOUSING  PROVISION  AND 
MAINTENANCE,  HOUSING  AND  BUILDING  AFFORDABILITY  FOR  HANDICAPPED  PERSONS,  AS WELL  AS  SOME 

PARAMETERS OF LOCATION. HOUSING RIGHT MAY BE SEEN TWOFOLD: AS THE CONSTITUENT OF INDIVIDUAL 
RIGHT TO LIVING, INCLUDING PUBLIC INTERVENTION FOR BASIC SHELTER PROVISION, AND AS A SOCIAL RIGHT, 
DETERMINED  BY  HOUSING  AND  LIVING  STANDARDS  OF  THE  SOCIETY.  RIGHT  TO  AFFORDABLE  HOUSING 
BECAME THE  INTEGRAL PART OF NUMBER OF  INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS  INSTRUMENTS, AS A PART OF 
THE  RIGHT  TO  ADEQUATE  LIVING  STANDARD  (THE  UNIVERSAL  DECLARATION  OF  HUMAN  RIGHTS,  THE 
INTERNATIONAL  COVENANT  ON  ECONOMIC,  SOCIAL  AND  CULTURAL  RIGHTS,  THE  REVISED  EUROPEAN 
SOCIAL CHARTER, ETC). UNITED NATIONS (UN HABITAT) DEFINES THE RIGHT TO AFFORDABLE HOUSING AS 
FOLLOWS: “…EVERYBODY HAS THE RIGHT TO SHELTER, THAT  IS HEALTHY, SAFE, FINANCIALLY AFFORDABLE, 
INCLUSIONARY  OF  BASIC  COMMUNAL  SERVICES,  EQUIPMENT  AND  BENEFITS,  AS WELL  AS  PRACTICING  OF 

HOUSING  NON‐DISCRIMINATION  AND  LEGAL  PROTECTION  OF  HOUSING  USERS”.  FINALLY,  THE  NEW  EU 

SOCIAL COHESION STRATEGY PUTS RIGHT TO HOUSING  INTO THE NEW CONTEXT OF FULL SOCIAL COHESION 

ACHIEVEMENT. RIGHT TO HOUSING CAN BE GUARANTEED BY THE CONSTITUTION, ESTABLISHED BY LAWS OR 

HOUSING  RIGHTS’  POLICIES. THE  RESPONSIBILITIES  AND OBLIGATIONS  TO DEFINE  ADEQUATE HOUSING  LIE 
UPON NATIONAL LEGISLATIVE AND NATIONAL HOUSING POLICIES.  
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4. ПРАВО НА СТАНОВАЊЕ 
 

Схватање и перцепција права на становање један је од важних аспеката који 
утичу на стамбену политику уопште, чак и независно од нивоа уређености тог 
права у правном систему поједине државе.   

Право на становање може се тумачити двојако: 

 као елемент индивидуалног права на живот, када се мерама државне 
интервенције обезбеђују најелементарни услови „крова над главом“, и  

 као социјално право, одређено стандардима становања и начина живота 
достигнутим у датом друштву.  

Право на становање је од централне важности за остваривање свих других 
економских, социјалних и културних права. Ово право треба тумачити као право 
појединца да живи негде у сигурности, миру и достојанствено. Право на становање 
подразумева правну сигурност основа државине стана (својинска и станарска 
права, право закупа итд), одговарајући стандард, односно комфор становања, 
ценовну приступачност, како за прибављање стана тако и за његово одржавање 
(инвестиционо и текуће одржавање, комуналне услуге итд), доступност стана и 
зграде за лица са сметњама у кретању, као и неке параметре локације. 

4.1. Право на минимално становање 

Минимално становање подразумева нижи стандард становања од онога 
кога друштво неоспорно сматра примереним. Минимално становање односи се на 
најнижи ниво који друштво толерише, али је ипак прихватљив у толикој мери да 
задовољава основне потребе корисника. Дефинисање нивоа минималног становања 
углавном обухвата само физичке стандарде и правне аспекте, у циљу неопходног 
подизања квалитета стамбених јединица на барем такав ниво који би свим 
домаћинствима осигуравао тај минималан стандард становања.   

У Србији нису утврђени минимални стандарди становања. Тако се појам 
стана растеже од објекта сазиданог од приручног материјала, без воде, клозета, 
неретко и струје, до раскошних вила с базенима и тениским игралиштима. 
Неодговарајућа дефиниција стана ствара непремостиве тешкоће у настојању да се 
статистички утврди број лоших станова с нестандардним условима становања. 

4.2. Право на адекватно становање 

Од усвајања Универзалне декларације о људским правима 1948. године, 
право на адекватно становање је признато и постало интегрални део низа 
међународних инструмената за људска права, као компонента права на 
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одговарајући животни стандард. Члан 25. Универзалне декларације о људским 
правима јасно каже да „свако има право на животни стандард који одговара 
његовом (њеном) здрављу и добробити и његовој (или њеној) породици, што 
укључује храну, одећу, становање и здравствену заштиту и неопходне социјалне 
службе...“. Заштита права на адекватно становање, које почива на Универзалној 
декларацији односи се на сваку државу чланицу Уједињених нација, јер дефинише 
људска права која су све чланице, као стране потписнице Повеље Уједињених 
Нација, обавезне да поштују, штите и задовољавају. Штавише, све се чешће срећу 
мишљења да је сама Универзална декларација сазрела да прерасте у обичајно 
медународно право и да је, као таква, применљива на све државе. 

Још један значајан међународни документ изричито наглашава право на 
становање као део корпуса људских права. У члану 11 Међународног пакта о 
економским, социјалним и културним правима (ICESCR)14 каже се да „државе 
потписнице овог Пакта признају право свакога на адекватан (довољан, пристојан) 
животни стандард за њега (њу) и његову (њену) породицу, укључујући адекватну 
(довољну, пристојну) исхрану, одећу и становање, као и на стално побољшавање 
услова живота. Државе потписнице предузимаће одговарајуће кораке како би 
обезбедиле реализацију овог права, признајући у том смислу кључни значај 
међународне сарадње засноване на слободно израженој сагласности“. Право на 
становање подразумева правну сигурност основа државине стана (својинска и 
станарска права, право закупа итд.). Без обзира на основ државине стана, свако би 
требало да поседује одређени степен заштите који гарантује правну заштиту од 
принудних пресељења, узнемиравања и других претњи. Поред тога, право на 
становање подразумева и доступност услуга, материјала, просторија и 
инфраструктуре неопходних за заштиту здравља, сигурности, комфора и исхране 
(енергија за кување, грејање и расвету, мокри чвор, простор за складиштење хране 
и одлагање смећа, канализација и сл.), приступачност цена како за прибављање 
стана, тако и за његово одржавање (плаћање станарине и комуналних услуга итд.), 
погодност просторија за становање, доступност просторија за становање 
онеспособљеним лицима, нарочито деци, особама с инвалидитетом и болеснима 
(лифтови, рампе и сл.), локацију места за становање са које појединац има приступа 
свом радном месту и културном и друштвеном животу, као и културну адекватност 
(начин на који су стамбене јединице конструисане и материјал који се користи за 
њихову изградњу мора да на одговарајући начин изражава културни идентитет и 
различитост у становању)15. 

Право на адекватно становање помиње се и у најважнијим документима 
Савета Европе. У члану 31 Ревидиране Европске социјалне повеље16 каже се: “Да 
би се обезбедило делотворно остварење права на становање, стране уговорнице 
предузимају мере које имају за циљ:  

                                                 
14 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights. Adopted and opened for signature, ratification and accession by 
General Assembly resolution 2200A (XXI) 
15 Канцеларија Високог представника Уједињених Нација за људска права. Право на адекватно 
становање. Општи коментар бр. 4, док. UN E/1992/23 (1991) 
16 Ревидована Европска социјална повеља, Савет Европе, 1996 
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 унапређење доступног становања (стамбеног смештаја) одговарајућег 
стандарда;  

 спречавање и умањивање бескућништа, како би се оно постепено 
уклонило;  

 да цене становања учине приступачним (доступним, адеqуате) онима 
без довољно средстава“. 

 Поред наведених докумената и читав низ међународних конвенција 
признаје право на становање као основно људско право (Међународни пакт о 
грађанским и политичким правима, Међународна конвенција о елиминацији свих 
облика расне дискриминације, Конвенција о елиминацији свих облика 
дискриминације жена, Конвенција о правима детета, Међународна конвенција о 
статусу избеглица, итд).  

У свом Општем коментару број 417 Комитет за економска, социјална и 
културна права Канцеларије Високог представника Уједињених Нација за људска 
права наглашава да право на адекватно становање проистиче из права на 
одговарајући животни стандард из члана 11. Међународног Пакта о економским, 
социјалним и културним правима, те да оно припада свима. Право на адекватно 
становање, иако не намеће обавезу држави да свакоме ко то затражи додели стан, 
“не сме бити тумачено уско, на пример, као склониште које у ствари обезбеђује 
само кров над главом, нити се склониште може сматрати смештајем”, него се 
исто мора тумачити тако да укључује “право да се живи негде у сигурности, миру и 
достојанству”. 

Може се рећи да документи усвојени на глобалном нивоу имају више-мање 
декларативни карактер и не обавезују конкретно националне владе на 
операционализацију мера за остваривање права на становање (осим у појединим 
аспектима завршни документ Habitat II конференције). Декларације донете на 
нивоу Европе су нешто конкретније. Социјална повеља Савета Европе (ревидована 
верзија из 1996. године)18 наглашава да "у циљу осигурања адекватног 
остваривања права на становање, државе потписнице се обавезују да предузму 
мере у циљу осигуравања доступности станова адекватног стандарда, 
спречавања и смањивања бескућништва са циљем потпуне елиминације истога и 
омогућавања да цене станова буду прихватљиве становницима без адекватних 
ресурса". Повеља Европске Уније о основним правима из 2000. године, усвојена у 
Ници, која се односи на сузбијање сиромаштва и социјалне искључености 
разрадила је обавезујуће циљеве за државе чланице који се, између осталог, 
изричито односе и на “доступност пристојних и санитарно прихватљивих 
станова за све, укључују и основне инфраструктурне услуге које су потребне за 
нормалан живот (електрична струја, вода, грејање)”. Овом повељом посебно се 
подцртава повезаност аспекта сиромаштва и социјалне искључености са 

                                                 
17 Канцеларија Високог представника Уједињених Нација за људска права. Право на адекватно 
становање. Општи коментар бр. 4, док. UN E/1992/23 (1991) 
18 Србија и Црна Гора потписала је Социјалну повељу Савета Европе, а Србија као држава сукцесор 
СЦГ преузима обавезе предвиђене овом Повељом. 
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становањем и стамбеном политиком усмереном ка најсиромашнијим социјалним 
групама. 

И поред декларативне посвећености концепту адекватног становања, 
глобално прихватљиво одређење овог термина, прихватљиво свима, још увек не 
постоји. Habitat II - конференција Уједињених Нација одржана у Истамбулу 1996. 
године посебно је дала нагласак том „праву на одговарајуће становање“, 
обавезујући се резолуцијом на потпуну и прогресивну реализацију тог права, 
захтевајући од држава израду акционих планова који укључују обавезу влада да 
помогну становништву у решавању стамбеног питања. У завршном документу 
конференције  Habitat II право на адекватно (одговарајуће) становање дефинише 
се тако да „свако има право на одговарајуће склониште које је здраво, сигурно, 
доступно и финансијски могуће, и које укључује основне комуналне услуге, опрему и 
погодности, као и могућност уживања слободе од дискриминације у погледу 
становања и правне сигурности корисника станова”.  Дакле, адекватно 
(одговарајуће) становање је више од крова над главом и подразумева: 

 одговарајућу приватност;  

 одговарајући простор;  

 физичку доступност;  

 одговарајућу сигурност;  

 сигурност поседа;  

 структурну стабилност и трајност; 

 одговарајуће осветљење, грејање и вентилацију;  

 одговарајућу основну инфраструктуру, као што су водовод, објекти 
комуналне инфраструктуре и објекти за уклањање отпада;  

 одговарајући квалитет животне средине и фактора битних за здравље; и  

 адекватну и доступну локацију у односу на посао и основне објекте: што 
све треба да буде доступно по приступачној цени. 

Коначно, Нова стратегија за социјалну кохезију, коју је Савет Министара ЕУ 
усвојио 2004. године, проблем права на становање ставља у потпуно нови контекст 
остваривања пуне социјалне кохезије у државама чланицама Савета Европе. 
Право на становање посматра се у склопу других социјалних права, а као 
предуслов стварања социјане кохезије у једном друштву. У тачки 16 овог 
документа реафирмисани су и принципи Савета Европе везани за:  

 једнак приступ правима за све, без дискриминације;  

 доступност и достижност сервиса за све грађане;  

 посебно уважавање потреба рањивих чланова друштва, као и избегавање 
њихове стигматизације;  

 одржавање уједначене и одрживе фискалне политике; и  
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 укључивање корисника у креирање политика везаних за остваривање 
социјалних права. 

Посебно се, у тачки 21, подвлачи потреба деловања државних органа у циљу 
спречавања било какве искључености рањивих група у приступу социјалним 
правима. Наглашено је да ће Европски комитет за социјалну кохезију, поред права 
на социјалну заштиту и доступност социјалних сервиса, и права на рад, посебно 
третирати и право на становање. Прецизније, у фокусу ће бити приступ овом праву, 
и то – у земљама чланицама СЕ у којима је приступ овом праву акутно угрожен. 

4.3. Признавање права на становање 

Сагласно наведеним документима из корпуса међународног права, обавеза 

националних влада је да уграде право на становање у одредбе бжнационалног 
законодавства. Данас се може говорити о четири основна нивоа признавања права 
на становање: 

Право на становање у Србији у прошлости 
 

На територији бивше Југославије постојала је посебна врста стварног права - станарско право. 
Станарско право као облик права коришћења просторија за становање у суштини је 
представљала хибридну форму права закупа са стварноправним елементима својине. Полазиште 
у развоју станарског права као права на становање било је решавање проблема становања 
такозване „радничке класе“, којој је станарско право било превасходно намењено. У пракси, 
нарочито у деценијама после 1960. године, станарско право је било проширено на све слојеве 
друштва, да би у касније све више постајало начин да запослени у јавном (такозваном 
„друштвеном“) сектору решавају своје стамбене проблеме и добијају боље стамбене услове. Уз 
то, спроведена је масовна национализација приватних станова, или под изговором „вишка 
стамбеног простора“ успостављање станарског права трећих лица на приватним становима. Тако 
је успостављено станарско право на становима у приватном власништву и становима у 
такозваном друштвеном власништву. У периоду од 1991. до 1993. године у Србији је дато право 
корисницима друштвених станова да их откупе по изузетно ниским ценама. Пре откупа, станови 
у друштвеном/државном власништву чинили су око 24% укупног стамбеног фонда у Србији, и 
већином су били грађени у већим градовима (у Београду, на пример, више од половине 
стамбеног фонда града били су станови у друштвеној, односно државној својини). Остали 
станови и стамбене зграде били су у приватној својини. Данас је близу 99% станова у приватном 
власништву. Станови у друштвеној, односно државној својини у СФРЈ нису били исто што и 
социјални станови у европским земљама, односно станови који су били грађени уз одговарајуће 
субвенције за мање имућне друштвене групе. Корисници друштвених, односно државних 
станова у СФРЈ били су из различитих друштвених слојева, а припадници виших слојева, 
нарочито они из државних служби, партијске номенклатуре, привредни и војни руководиоци и 
стручњаци, имали су веће изгледе да добију ове станове на коришћење, као и могућност избора 
бољег стана, нарочито у погледу локације, типа и квалитета градње, површине и броја соба. 
Ниске откупне цене ових станова учиниле су да их њихови корисници добију готово на поклон. 
Таквом политиком откупа станова суспендован је најзначајнији извор формирања јавних 
фондова за финансирање и подстицање нове стамбене изградње (субвенционирани кредити, 
хипотекарни кредити и сл.), иако је таква могућност финансирања предвиђена у Закону о 
становању из 1992. године. 

 право зајамчено Уставом; 

 право установљено законодавством; 
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 постојање политике „права на становање“; и 

 зајамчено право на становање.  

  Од наведених нивоа, „право зајамчено Уставом“ може се сматрати најмање 
захтевним и обавезујућим, док је највише обавезујуће „зајамчено право на 
становање“.  

 Више од педесет земаља у свету уградило је право на адекватно становање у 
своје уставе (од европских земаља Русија, Белгија и Шпанија). У многим од ових 
земаља уставно право на становање садржи експлицитне гаранције права на 
становање као основног људског права, што у идеалном случају значи да се жртва 
нарушавања овог уставног права може обратити Уставном суду. Међутим, у пракси 
је остваривање овог уставног права често веома тешко.  

Чак и у земљама Европске уније може се установити шароликост у приступу 
остваривању права на становање, односно одабиру једног од четири наведена 

модела. Једино Шведска има у свом законодавству обавезу локалних органа власти 
да остваре зајамчено право на становање свима који живе на њиховој територији. 
Три чланице Уније одлучиле су се за уграђивање права на становање у национално 
законодавство, али само за одређене друштвене групе (старије особе, инвалиди, 
азиланти). Међутим, већина држава ЕУ у 2000.19 години следила је политику 
„права на становање“, и уградила ово право у своје Уставе.  

Право на становање у Уставу Јужне Африке 
 
Најбољи пример признавања права на адекватно становање као основног људског права може се 
наћи у Уставу Јужне Африке, у коме се каже да (1) свако има право да има приступ адекватном 
становању; (2) држава мора да обезбеди разумне законе и друге мере у оквиру могућности које 
су јој на располагању да би се остварило прогресивно спровођење овог права; (3) нико не може 
бити исељен из свог дома, нити његов дом може бити разрушен без одлуке суда, донесене после 
сагледавања свих релевантних чињеница. Ни један закон не сме дозволити исељавање засновано 
на арбитрарном одлучивању; (4) свако дете има право на кров над главом. Устав Јужне Африке 
такође налаже обавезе законодавне, извршне и судске власти на свим нивоима (националном, 
регионалном и локалном)  да обезбеди право на адекватно становање.

Устав Републике Србије из 2006. године експлицитно не спомиње право на 
становање. У члану 69, Устав утврђује право на социјалну заштиту, која се има 
остваривати „у складу са начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања 
људског достојанства.” У члану 97, у надлежностима Републике Србије које се 
одређују тачкама 7, 8, 9, 10 и 17, могу се препознати елементи који упућују на 
обавезу државе у области социјалног становања. Поменутим тачкама утврђено је да 
Република Србија уређује и обезбеђује систем социјалне сигурности, одрживи 
развој, основне циљеве и правце регионалног и социјалног развоја, политику и 
мере за усмеравање и подстицање развоја, својинске и облигационе односе, и друге 
односе који су од интереса за Републику Србију у складу са Уставом. 

                                                 
19 Наведени преглед се односи на стање пре 2000. године, када је ЕУ бројала 15 држава чланица. 
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Спровођење права на становање у Француској 
 
Ово право зајамчено је у Француској по први пут 1990. године Законом о праву на адекватно 
становање. Овај закон у свом првом параграфу наглашава да „гарантовање крова над главом 
представља обавезу солидарности за целу нацију“. Закон против принудних исељења, усвојен  
1998. године, такође садржи право на адекватно становање као основно право. Поред тога, 
Уставни Савет, који представља највише уставно тело Француске, признаје право на адекватно 
становање као уставну обавезу. Иако је законска заштита овог права веома развијена, у периоду 
до 2006. године било је много случајева непоштовања права на становање. Уставно право на 
становање је било тешко доказиво, повећан је број принудних исељења, било је скоро три 
милиона људи са неадекватним стамбеним статусом и близу 900.000 стамбених јединица без 
адекватног комфора, итд. Због тога је 2007. године усвојен нови закон о праву на становање, 
којим се признаје право на пристојно и независно становање свим особама које су легално 
настањене у Француској и које не могу стан обезбедити самостално. Овим законом такође се 
омогућава судска заштита жртвама принудних исељења и установљава посебно тело које ће 
надгледати спровођење закона. Грађани су подељен у две категорије, од којих прву чине они 
који имају изражене потребе за остваривањем права на становање. Њима је омогућена 
приоритетна судска заштита у периоду прве године важења закона (од 1. децембра 2008. 
године). Сви остали ће своје право на суду моћи да остваре од јануара 2012. године.  
 

 
 
Иако се доношењем овог закона чинило да Француска може бити узор у остваривању права на 
становање у односу на друге земље Европе, у којима се ово право прогресивно смањивало после 
2000. године, долазак на власт владе десног центра Никле Саркозија дао је за право 
критичарима. Упркос постојању законске регулативе која експлицитно признаје право на 
становање, влада је у другој половини 2010. године сурово иселила из Француске велики број 
породица ромске националности. 

  Дефинисање нивоа адекватног становања одговорност је и обавеза 
националног законодавства и националне стамбене политике. Овај ниво мора 
да буде базиран на економској моћи државе, прихваћеном општем нивоу 
стандарда, друштвено – политичком моделу, али и на прихватању основних 
међународно признатих обавеза о остваривању људских права и слобода. Како 
остваривање права на одговарајуће становање најчешће не може бити дефинисано 
само једним законским актом или стратегијом, већ најчешће прожима више 
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различитих сектора (фискалну политику, социјану политику, стамбену политику, 
итд), неопходно је његово системско дефинисање и усаглашавање одговарајућих 
одредби у различитим секторима и законодавству које се за њих везује. На овај 
начин се превладавају ситуације веома честе у државама које усвајају нову 
стамбену политику, када различита законска решења на потпуно другачији начин 
регулишу нормативе становања и друге аспекте вођења стамбене политике.  

Ниво одговарајућег становања подразумева нормирање становања које 
друштво неоспорно сматра задовољавајућим, односно дефинисање стандарда 
становања којем друштво тежи као општем циљу у будућности. Овај стандард 
дефинише како просторне и физичке аспекте становања (површина по члану 
домаћинства, опремљеност стамбеног простора, нормативе изградње, коришћења и 
одржавања стамбеног простора,  итд), тако и његове квалитативне (везане, пре 
свега, за традицију становања) и правне аспекте (власништво, статусно питање 
правне сигурности коришћења станова, континуитет правног система, континуитет 
или дисконтинуитет стамбене политике, итд).  

4.4. Одговорност различитих чинилаца у остваривању права на становање 

Подручје становања је широко и комплексно, интерактивно повезано са 
мноштвом различитих сегмената друштва. Због те своје важности, становање у 
правилу није препуштено искључиво тржишту, већ постоји низ различитих 
интервенција од стране власти којима се циљано усмеравају кретања у том сектору 
и на тај начин обликује систем у целини. 

Остваривање права на становање је обавеза свих нивоа власти, али су 
највећа овлашћења и обавезе централне (државне) и локалних власти. Степен 
преузетих обавеза зависи од модела поделе власти између различитих нивоа 
(степена децентрализације), као и од декларисаног нивоа права на становање у 
националном законодавству. Осим органа власти, за остваривање права на 
становање у развијеним демократским друштвима значајна је и улога цивилног 
сектора, која се пре свега огледа у овлашћењима непрофитних и невладиних 
организација20. Улога цивилног сектора директно зависи од степене 
децентрализације, тако да је његова улога значајнија у системима где се већи ниво 
овлашћења у вођењу стамбене политике са нивоа централне власти преноси на 
органе локалне самоуправе. 
 
 

 

                                                 
20 У погледу доступности у становању и остваривања “права на становање” уочавају се велике 
разлике везано за улогу невладиног сектора између земаља ЕУ (пре свих најразвијенијих) и земаља 
у транзицији. У ЕУ њихова улога оцјењује се значајном, док се у државама у транзицији улога 
невладиних организација сматра мање важном, понекад занемарљивом. У земљама тзв. „западне 
Европе” улога различитих агенција које спроводе стамбену политику, а које оснива и  подржава 
централна или регионална власт много је значајнија, односно таква институционална решења у тим 
државама учесталија су него у земљама у транзицији. 
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АНАЛИЗА СЛУЧАЈА 

 
Расељавање нехигијенског насеља испод моста „Газела“ у Београду 

 
У поређењу са другим насељима у Србији која могу бити окарактерисана било као 

ромска или нехигијенска, насеље испод моста „Газела“ свакако није ни највеће ни 
најстарије. Током последњих тридесетак година оно је настало, па затим готово престало 
да постоји, поново добило прилив становника, те доживело драматичнан раст (камо среће 
и развој), све време верно пратећи друштвене и политичке невоље које су задесиле целу 

земљу. Али оно што нема по историји и величини, 
ово насеље надокнађује чувењем. Специфичан 
положај у централном градском ткиву Београда, 
поред главне саобраћајне артерије и 
најпрометнијег моста, и у најближој околини 
луксузних хотела и велелепне конгресне дворане, 
оно је што га чини тако познатим и особеним. 

Насеље испод „Газеле“, по подацима из 
2002. године, једно је од 29 веома сиромашних на 
територији Београда, и старо је педесетак година. 
Ипак, његова је историја турбулентна. 
Седамдесетих година XX века достиже свој први 
врхунац, услед прилива великог броја Рома у 

Београд, условљеног интензивном индустријализацијом земље. Ови токови нису 
обухватили само Роме. Они су, међутим, били ти који су најчешће у градове долазили као 
неквалификована радна снага, који су сходно томе проналазили слабо плаћене послове, 
што је за коначну последицу имало немогућност обезбеђивања адекватног стамбеног 
смештаја. Само десетак година касније, насеље готово да нестаје. Половином деведесетих, 
са сталним приливом избеглица из Босне и Хрватске, као и миграција сиромашног 
становништва са југа Србије, оно бива проширено ван претходних оквира, да би дотад 
невиђену експанзију имало после косовске трагедије 1999, када се оцењује да је добило око 
1000 нових становника. Такође, настањују га и Роми повратници из земаља ЕУ. За 
званичне градске службе оно је насеље испод моста „Газела“. Ромске организације за 
њега имају другачији назив, назив са дозом духа (или ироније) - Хајат. 

Насеље тренутно настањује око 240 породица, односно око 2 000 људи, који су 
сврстани у следеће категорије: домицилни Роми, Роми расељени са Косова, ромске 
избеглице из бивших југословенских република, печалбари, Роми повратници 
(депортовани), не Роми и остали (страни држављани - Роми из Румуније и Бугарске). 

Уџерице и страћаре у којима живе склепане су од картона, старог лима и других 
неграђевинских материјала, најчешће отпадних, са површином између 3 и 6 м2 по члану 
домаћинства. Недостатак унутрашњег простора надокнађује се интензивним коришћењем 
дворишног. Доминантна делатност житеља насеља је сакупљање секундарних сировина, 
односно отпада. Оно што се сакупи доноси се у насеље, где се сортира и слаже у близини 
куће, да би на крају било продато. Овако наслаган економски отпад преплиће се са 
разбацаним домаћим ђубретом. Просечна месечна зарада сакупљача отпада је 2006. 
износила 6000 динара.  

У насељу не постоји основна комунална инфраструктура. Воде нема - становници 
могу само да моле да им комшије у зградама оближњих насеља напуне кофе. 
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Канализациона мрежа (фекална и кишна) не постоји, тоалети се налазе у импровизованим 
пољским кабинама, а вода и отпадне материје се разливају у околно земљиште. Насеље 

није прикључено на електроенергетски систем, али 
су се житељи у великом броју „снашли“ и повезали 
своје скромне електричне уређаје „на бандеру“. 
Одређени систем пролаза поред кућа и отпада 
ускладиштеног поред њих постоји, али га је врло 
тешко назвати уличном мрежом. Из наведеног је 
јасно да је ситуација неодржива. Толико људи 
збијених заједно на тако малом простору, живот у 
неадекватним и запаљивим објектима, 
катастрофално лоша хигијенска ситуација - ризици 
су велики, а опасност реална. 

И ту није крај. Уколико не дође до 
одлучних акција градских и државних институција, 

ситуација ће, по свему судећи, постати знатно гора пре него што се евентуално побољша. 
Разлог овоме је знатан очекивани прилив Рома држављана Србије, тренутно илегално 
настањених у земљама ЕУ. Према подацима ИОМ-а из Београда, од августа 2000. до 
новембра 2004. године, у Србију се из Немачке добровољно вратило 10924 лица. Не зна се 
колики је број принудно враћених (депортованих) Рома . По потписивању уговора о 
реадмисији са другим заинтересованим европским земљама, процењује се да ће у Србију 
бити враћено још око 50 000 Рома. Препуштени сами себи, они ће готово сигурно желети 
да остану насељени у Београду. Сигурно је да би многи од њих „смештај“ пронашли испод 
„Газеле“ и тако додатно притисли ову већ изузетно фрагилну и угрожену заједницу. 

Као одговор на катастрофалну ситуацију у насељу под „Газелом“, као и на сличне 
проблеме житеља других нехигијенских насеља, Град 2005. најављује изградњу социјалних 
станова за све угрожене групе Београђана. Наглашено је да циљ није само решавање 
стамбеног питања угрожених, већ и њихово 
интегрисање у друштво кроз додатне програме на 
плану едукације, здравствене заштите и 
запошљавања. Станови ће бити грађени на већем 
броју локација које су за то предвиђене 
Генералним планом. За конкретни случај слама 
испод „Газеле“ предвиђено је било пресељење у 
одређени број станова који ће се изградити на 
локацији у насељу „Др Иван Рибар“на Новом 
Београду (док ће остали станови на тој локацији 
бити додељени другим угроженим групама). 
Пресељење је најављено као двоетапно: прва етапа 
подразумевала је смештај у специјалним 
монтажним бунгаловима у близини будућих зграда, док би се у другој по завршетку радова 
Роми коначно преселили у социјалне станове. Почетак изградње ових станова био је 
најављен за пролеће 2006. 

Социјално становање се први пут у Србији издваја као посебан вид становања 
Генералним планом Београда до 2021. године (донетим 2003.), где се дефинише као 
„становање које је намењено решавању стамбених потреба социјално угрожених и лако 
повредивих група“ (од 11 дефинисаних група, једна представља Роме). Основне идеје су да 
се оваквом изградњом град ослободи од нехигијенских насеља, да њихови становници 
добију шансу да побољшају квалитет својих живота и да се омогући припрема ових 
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локација за будућу изградњу (јер се нехигијенска насеља, као по правилу, налазе на 
градском грађевинском земљишту). Град је, дакле, 2005. објавио да ће у социјалне станове 
који ће бити играђени у насељу „Др Иван Рибар“, бити пресељен већи део Рома из насеља 
испод „Газеле“, чиме ће оно коначно нестати, а терен на којем се налази бити  
трансформисан делом у зелену површину, а делом припремљен за комерцијалну изградњу, 
сходно претходно планираној намени. 

План пресељења је поред адекватног смештаја, предвиђао да Град надгледа 
укључивање ромске деце у образовни систем и помогне при запошљавању барем једног 
члана породице. Овако обезбеђен сталан извор примања био би неопходан за плаћање 
комуналних дажбина (димензионисаних у складу са могућностима породица). Град је 
планирао да радна места буду понуђена у преко 30 комуналних предузећа, док би 
привредници били стимулисани да упосле социјално угрожене. Истовремено, у насељу би 
биле организоване радионице за стручно оспособљавање, како би Роми у будућности 
могли сами да се укључе на тржиште рада. Такође, запошљавање и укључивање деце у 
образовни систем намеће се и као обавезни услов за Роме, без којег им смештај у 
социјалним становима, односно привременом насељу не би био дозвољен. Оно што је 
оцењено као веома добро решење је и присуство боксова за прикупљање секундарних 
сировина у самом насељу: основна ствар коју треба приметити је да се људи под „Газелом“ 
прехрањују прикупљањем и продајом ових материјала и да ће у ближој будућности ово 
остати њихова главна делатност; градским надзором новог насеља очувао би се и 
комунални ред. 

Током месец дана 2005. године житељи новобеоградског насеља „Др Иван Рибар“ 
свакодневно организују уличне протесте, захтевајући од градских челника да одустану од 
насељавања Рома у њиховом комшилуку. Неки од „аргумената“ којима су ови грађани 
баратали били су да ће вредност њихових станова пасти, да ће настати лоша хигијенска 
ситуација, што ће за последицу имати ширење заразних и инфективних болести, да 
становнике нехигијенских насеља треба преселити у мањим групама на локације по свим 
месним заједницама, а не правити гето на овој локацији, да план заправо прикрива намеру 
Града да прими 67 000 депортованих Рома из западноевропских земаља, да се план 
потпуно коси са детаљним урбанистичким планом који на овој локацији предвиђа 
изградњу атлетског стадиона, да је градња на овој локацији забрањена јер се ради о зони 
заштите водоизворишта, тј. рени бунара, и тако даље. Ове тврдње су напросто нетачне, у 
шта су се грађани у протесту лако могли уверити да су обратили пажњу на важећи 
Генерални план Београда, или на тачан план пресељења, односно новог насеља са 
социјалним становима. Али за то очигледно нису били заинтересовани. Јасно је да су у 
позадини оваквих иступа дискриминација и етничка и расна нетрпељивост. 
Дивјак, Л. (2008). „Нехигијенско насеље као браунфилд локација“. У Оживљавање браунфилда у Србији, 
(ур. Даниловић К. и др). Београд: ПАЛГО центар. 118 – 123.  

 

Највеће нехигијенско насеље испод моста "Газела" у Новом Београду, после више 
одлагања, данас је убрзано исељено и док су неки становници одлазили радосно други су 
га напуштали невољно јер, како кажу, иду у неизвесност. Пресељење овог ромског насеља 
почело је у раним јутарњим сатима, а из више од 210 картонских барака исељено је око 900 
људи. Све је протекло без иједног инцидента. 

У насељу испод "Газеле" 114 породица живело је годинама у немаштини, без 
основних хигијенских услова, струје, воде и канализације, а преживљавали су углавном од 
продаје хартије и старог гвожђа за које су добијали само пет динара по килограму.  

Сафет Гаши (20) дочекао је репортере Тањуга у камиону у који је сместио све своје 
покућство: сто, столице, душеке, гардеробу... Задовољан је што с породицом одлази јер, 
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како је казао, очекује да ће на другом месту имати боље услове него у "Картон насељу". Он 
је испричао да је донедавно радио у "Паркинг сервису" и да је с малом платом издржавао 
дванаесточлану породицу. Сада је незапослен и забринут пошто не зна од чега ће живети.  

Кадрија Кашун (31), видно нерасположен, рекао је да је још јутрос са својих шест 
чланова породице обишао место новог боравка у Раковици и видео да ће сви морати да се 
сместе у један, уместо два контејнера, како им је било обећано. "Тамо нећемо имати од 
чега да живимо, овде смо скупљали картон, хартију...Иселили су нас, а нису нам 
обезбедили посао", рекао је он. 

Тринаестогодишњи Кујтим Хаљити каже да је задовољан и да боље живи откако се 
пре неколико месеци са својима преселио у Сурчин. Он је данас обишао другаре како би 
им помогао при селидби из насеља у коме су често били присиљени да претурају по 
контејнерима. 

Неколицина становника навела је да не зна ништа о томе када ће бити пресељени и 
да се надају да ће, ипак, остати "у свом дому". На пресељењу ромских породица из 
нехигијенског насеља испод "Газеле", ангажовани су аутобуси и транспортна возила 
градских јавних комуналних предузећа, као и једна дизалица.  

Породице из "Картон насеља" биће смештене на 13 локација у свим београдским 
општинама, осим Врачара, Старог града, Савског венца и Новог Београда. Према плану 
градске управе, пет домаћинстава биће пресељено у Бољевац у Сурчину, 25 породица 
добиће домове дуж Старог обреновачког пута, у чукаричком насељу Макиш, а 84 породице 
у осталим општинама. 

Контејнери намењени за смештај петочланих породица имају површину од 16 
квадратних метара, док су за бројнија домаћинства предвиђен двојни контејнер. Сваки 
контејнер опремљен је намештајем, обезбеђени су санитарни чворови, повезана 
канализација, а сви ће имати воду и струју. 

Цена једне мобилне стамбене јединице, са намештајем, износи око 6.000 евра. 
Пресељење становника ромске националности испод "Газеле" коначно ће омогућити 
реконструкцију најпрометнијег београдског моста чији су радови више пута одлагани.  

Деца која досад нису ишла у основну школу, мораће у будуће да похађају наставу, 
а како су обећале градске власти, добиће бесплатне уџбенике и превоз до школе.  

Пребивалиште у Београду има укупно 114 породица, које ће и остати у главном 
граду, док ће 64 породице бити пресељене у места из којих су дошле, претежно на југу 
Србије. За превоз становника из насеља ангажовано је 26 возила саобраћајног предузећа 
"Ласта" и 16 ГСП "Београд", а остатке депоније убрзано рашчишћава 38 возила јавних 
комуналних предузећа и једна дизалица. 
Таnjug, 31. август 2009. 
 
Г. Драган Ђилас 
Градоначелник Града Београда 
Градска управа Града Београда 
Трг Николе Пашића 6 
11 000 Београд, Република Србија 

Re: Присилно расељавање ромских насеља у Београду 

Драги господине Ђилас, 
Human Rights Watch Вам пише да би изразио своју дубоку забринутост због присилног 
расељавања ромских насеља и измештања њихових становника које спроводе власти Града 
Београда.  

72    Слободан Милутиновић 



    ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 
 

Колико нам је познато, расељавања се спроводе у оквиру Акционог плана за расељавање 
нехигијенских насеља у Београду, усвојеног 28. маја 2009. године. Према нашим 
сазнањима, ромске заједнице на које овај план утиче нису биле упознате са његовим 
постојањем, нити су консултоване о његовом садржају. Скоро годину дана након његовог 
усвајања план јос није предочен јавности, упркос захтевима невладиних организација, а 
последњи је упутио Praxis 23. априла 2010. године.  
У априлу 2009. године, заједно са Европским центром за ромска права, писали смо Вама и 
Влади Србије да бисмо изразили своју забринутост због расељавања ромских породица из 
једног нехигијенског насеља на Новом Београду. У том писму, затражили смо од Вас „да 
се постарате да се убудуће сличне акције предузимају тако што ће се заштитити станарска 
права према међународном праву".  
Ипак, према информацијама које је Human Rights Watch добио, наредна расељавања 
ромских насеља у Београду (укључујући расељавање такозваног „насеља испод Газеле" у 
августу 2009. године и тзв. нехигијенског насеља у Улици Лазара Кујунџића на Чукарици 
(у априлу 2010. године) спроведена су на начин који није заштитио ова права, при чему су 
становници тих насеља били погрешно информисани, а било је и случајева застрашивања 
становника насеља од стране извођача грађевинских радова и, у неким случајевима, 
општинских власти. Ове узнемирујуће чињенице су, између осталих, пренеле различите 
невладине организације као и Praxis, организација за ромска права Čačipе i Amnesty 
International.  
У оба случаја, становници нехигијенских насеља су пресељени у неадекватне металне 
контејнере у предграђе Београда или су просто транспортовани аутобусима у општине из 
којих су дошли, претежно у јужној Србији, подручје које је нарочито  погођено 
економском кризом где су услови живота за  Роме још лошији. Ромима који су враћени на 
подручја из којих су дошли понуђена је помоћ у виду једнократне исплате у износу од 100 
до 200 евра (без икакве додатне помоћи). Током седмица након расељавања, неки од Рома 
су се, изгледа, вратили у Београд, углавном боравећи у другим нехигијенским насељима.  
Свесни смо чињенице да су се у протеклих пар месеци након интервенције домаћих и 
међународних невладиних организација, услови живота у контејнерима побољшали тако 
што је обезбеђено више тушева; да је Град Београд понудио неким породицама радна 
места и да су се неки чак нашли на листама чекања за социјално становање. Ипак, начин на 
који је Град Београд управљао процесом расељавања до сада је довео до разних кршења 
људских права становника расељених насеља, укључујући право на информисање, 
одговарајуће услове становања и обештећење.  
Human Rights Watch је посебно забринут због тога што ромске заједнице у насељима на 
које ће план о расељавању утицати нису биле обавештене о ситуацији у којој се налазе, као 
ни о плану за њихово расељавање, нити су биле консултоване о опцијама које су им на 
располагању. Имајући у виду искуство са ранијим расељавањима ромских насеља према 
овом плану, постоји реалан ризик да ће расељавања погоршати ситуацију Рома који 
тренутно тамо живе.  
Као земља потписница Међународног пакта о грађанским и политичким правима 
(МПГПП) и Европске конвенције о људским правима, Србија је у обавези да штити своје 
грађане од присилних расељавања као и да обезбеди право грађана на становање, приватан 
и породични живот.  
Стога тражимо од Вас да планови расељавања испуне следеће услове:  
• Акциони план би требало обелоданити без одлагања; требало би позвати Роме и друге 

заједнице и невладине организације да изнесу своје мишљење о њему, а у план би 
требало инкорпорирати њихове препоруке;  
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• Свака акција расељавања ромских породица би требало да се предузме тек након 

консултација са породицама о доступним опцијама и о могућности да се потражи 
правна помоћ;  

• Алтернативна стамбена решења би требало да буду адекватна и одржива. У овом 
контексту, пресељавање људи у металне контејнере се не сме третирати као трајно 
решење. У том смислу, нужно је да постоји јасан рок за прелазни период током кога би 
породице имале привремени смештај, а аранжмани за одрживе алтернативе би се 
морали обезбедити пре расељавања;  

• Свако привремено решење мора обезбедити расељеним породицама приступ 
одговарајућим хигијенским условима (одговарајући број тушева и купатила), 
школству, здравству и социјалној помоћи;  

• Могућности за зарађивање за живот би требало да буду саставни део процеса 
планираног расељавања Рома;  

• Породицама које су пореклом из јужне Србије и других подручја изван Београда би 
требало понудити алтернативу да се врате у крај из кога су дошле; и  

• Требало би обезбедити новчано обештећење за покретну имовину уништену током 
расељавања.  

Свесни смо да Београд тренутно сарађује са Европском банком за обнову и развој (EBRD) 
и  Европском инвестиционом банком (EIB) на три инфраструктурна развојна пројекта, који 
могу довести до расељавања ромских нехигијенских насеља смештених у или у близини 
области где се спроводе ови пројекти: Београдска обилазница и пројекат реконструкције 
моста „Газела" - који су већ довели до расељавања и то на начин описан у овом писму, као 
и изградња новог моста преко реке Саве (познатог као пројекат „Савски мост") и 
прилазних путева великог капацитета који воде ка Савском мосту (познатог као пројекат 
„Прилазних путева Савског моста"). Тражимо од Вас да уско сарађујете са Европском 
банком за обнову и развој и Европском инвестиционом банком како бисте заједнички 
дошли до одрживог решења за заједнице на које ће овај план утицати, како оне које су већ 
расељене тако и оне које ће се можда релоцирати. Такође бисмо затражили од зајмодавних 
организација које су укључене у пројекте да се постарају да њихови зајмови не доведу до 
кршења људских права.  
Захваљујемо Вам се унапред на хитној пажњи коју ћете посветити овим питањима и на 
очекиваној акцији коју ћете предузети да би се њима позабавили.  

Искрено Ваш, 
Бенџамин Ворд 
Заменик директора 
Одељење за Европу и Централну Азију 
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ОСНОВНИ ЗАДАТАК СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕ КРЕИРАЊЕ ТАКВЕ КОМБИНАЦИЈЕ МЕРА СОЦИЈАЛНЕ, 

ЕКОНОМСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ПОЛИТИКЕ КОЈА ОМОГУЋАВА ДА СЕ СТАНОВАЊЕ УЧИНИ (ТРОШКОВНО) 
ДОСТУПНИМ И АДЕКВАТНИМ (У ПОГЛЕДУ ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА И СТАНДАРДА НАСЕЉЕНОСТИ) 

ПРИПАДНИЦИМА СВИХ СОЦИЈАЛНИХ СЛОЈЕВА. ЦИЉ ПОГЛАВЉА ЈЕ УПОЗНАВАЊЕ СА ИСТОРИЈСКИМ 

РАЗВОЈЕМ, ЦИЉЕВИМА, ОЧЕКИВАНИМ РЕЗУЛТАТИМА И ВРСТАМА СТАМБЕНИХ ПОЛИТИКА, А ПОСЕБНО 
СА УЛОГОМ ЈАВНОГ СЕКТОРА У КРЕИРАЊУ ИНСТРУМЕНАТА СТАМБЕНИХ ПОЛИТИКА.  



 
 
 
ПОЛИТИКА  СТАНОВАЊА  ПРЕДСТАВЉА  СИСТЕМ  НОРМИ,  ПОДСТИЦАЈА  И  ОГРАНИЧЕЊА,  КОЈИ  СЕ 
ЗАСНИВА  НА  РАЗЛИЧИТИМ  СТРАТЕГИЈАМА  ПОДМИРИВАЊА  СТАМБЕНИХ  ПОТРЕБА  СТАНОВНИШТВА. 
ИСТОРИЈСКИ  ГЛЕДАНО,  РАЗВОЈ  СТАМБЕНИХ  ПОЛИТИКА  ПРАТИО  ЈЕ  РАЗВОЈ  МОДЕРНИХ  ДРЖАВА  КАО 

НЕМИНОВНИ  КОРЕКТИВ  ДРУШТВЕНИХ  НЕЈЕДНАКОСТИ  У  СТАНОВАЊУ,  НАСТАЛИХ  ДЕЛОВАЊЕМ 

ТРЖИШНИХ МЕХАНИЗАМА. КАДА СЕ ДАНАС ГОВОРИ О НАЦИОНАЛНИМ СТАМБЕНИМ ПОЛИТИКАМА,  У 
НАЈРАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА МИСЛИ СЕ НА ОПСЕЖНЕ СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ, КОЈЕ ТЕЖЕ ПОДМИРИВАЊУ 

СТАМБЕНИХ  ПОТРЕБА  ЦЕЛОКУПНОГ  СТАНОВНИШТВА  КРОЗ  УСМЕРАВАЊЕ  НАЦИОНАЛНИХ  РЕСУРСА  У 

ПОДРУЧЈЕ  СТАНОВАЊА.  ВЕЋИНА  ДРЖАВА  КОЈЕ  НЕ  ПОСЕДУЈУ  ОДГОВАРАЈУЋУ  ФИНАНСИЈСКУ  МОЋ 

ПОСЕЖЕ ЗА ДОДАТНИМ СТАМБЕНИМ ПОЛИТИКАМА,  КОЈИМ СЕ РЕШАВАЈУ СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ У 

СТАНОВАЊУ  И  ЧИЈИ  СУ  ДОМЕТИ  ОГРАНИЧЕНИ  НА  ПОДМИРИВАЊЕ  СТАМБЕНИХ  ПОТРЕБА  ПОЈЕДИНИХ 

ДРУШТВЕНИХ ГРУПА. ИНСТРУМЕНТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОЛИТИКА МОГУ 

СЕ  ПОДЕЛИТИ  НА  РЕГУЛАТИВНЕ  (ЗАКОНИ,  ПРОПИСИ  И  СТАНДАРДИ  СТАНОВАЊА)  И  АЛОКАТИВНЕ 
(УСМЕРАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ РЕСУРСА). ПРИ ТОМЕ СЕ ДЕЛОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОЛИТИКА УСМЕРАВА 

КРОЗ  ОСНАЖИВАЊЕ  СТAМБЕНЕ  ПОТРАЖЊЕ  ИЛИ  СТАМБЕНЕ  ПОНУДЕ.  ПОЛИТИКА  СТАНОВАЊА  У 

ВЕЛИКОЈ МЕРИ ЗАВИСИ ОД ДОМИНАНТНИХ ЕКОНОМСКИХ, ПОЛИТИЧКИХ И ДРУШТВЕНИХ УСЛОВА, КОЈИ 
СЕ  ОЧИТУЈУ  КРОЗ  УРАВНОТЕЖЕНОСТ  СТАМБЕНОГ  ТРЖИШТА,  ПРОДУКТИВНОСТ  У  ПРОИЗВОДЊИ 

СТАНОВА, РАВНОМЕРАН УТИЦАЈ ПОСЛОВНИХ ЦИКЛУСА НА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ И ПРИЛАГОДЉИВОСТ 

ПОНУДЕ НА СТАМБЕНОМ ТРЖИШТУ.  
 
 

 
 
 

 
 
 
HOUSING POLICY CONSISTS OF THE SYSTEM OF NORMS, STIMULA AND RESTRICTIONS, BASED ON DIFFERENT 
STRATEGIES  OF  HOUSING  NEEDS  FULFILLMENT.  HISTORICALLY  THE  DEVELOPMENT  OF  HOUSING  POLICIES 

FOLLOWED  THE DEVELOPMENT OF  CONTEMPORARY  STATES,  BEING UNAVOIDABLE  CORRECTIVE OF  SOCIAL 
UNEQUALITIES  IN  HOUSING,  ORIGINATED  FROM  MARKET  MECHANISMS’  ACTIONS.  WHEN  NATIONAL 

HOUSING  POLICIES  IN  DEVELOPED  COUNTRIES  ARE  ANALYSED,  IT  WAS  TOLD  ABOUT  COMPREHENSIVE 

HOUSING  POLICIES  THAT  STRIVE  TO  MEET  HOUSING  NEEDS  OF  OVERALL  POPULATION  THROUGH  THE 

ALLOCATION  OF  NATIONAL  RESOURCES  TOWARDS  HOUSING  SPHEARE. MAJORITY  OF  STATES  THAT  LACK 

SUBSTANTIAL  FINANCIAL  POWER,  USE  SUPLEMENTARY  HOUSING  POLICIES,  ONES  DIRECTED  TOWARDS 

SPECIFIC HOUSING ISSUES SOLVING AND RESTRICTED TO THE MEETING OF SPECIFIC SOCIAL GROUPS’ HOUSING 
NEEDS.  THE  INSTRUMENTS  USED  FOR  HOUSING  POLICIES  CAN  BE  GROUPED  INTO  REGULATIVE  (LAWS, 
REGULATIONS AND  STANDARDS) AND ALOCATIVE  (ALLOCATION OF  FINANCIAL  RESOURCES). THEREBY,  THE 
EFFECTS OF HOUSING POLICIES ARE ALLOCATED THROUGH THE  STRENGTHENING OF HOUSING DEMAND OR 

HOUSING  SUPPLY. HOUSING POLICY GREATLY DEPENDS ON DOMINANT ECONOMIC, POLITICAL AND  SOCIAL 
CONDITIONS,  OBJECTIFIED  THROUGH  THE  BALANCE  OF  HOUSING  MARKET,  PRODUCTIVITY  OF  HOUSING 
PRODUCTION, EVEN  IMPACT OF BUSINESS CYCLES ON HOUSING PRODUCTION AND ADAPTABILITY OF SUPPLY 

ON THE HOUSING MARKET.  
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5. ПОЛИТИКЕ СТАНОВАЊА 
 
 

Становање уопште, а посебно изградња станова, представља једну од 
најважнијих компоненти друштвеног и економског развоја неког друштва, 
организације и уређења простора те подизања животног стандарда  становништва. 
У стамбену изградњу улажу се огромна приватна и друштвена средства, а стамбени 
фонд чини највећи део националног богатства сваке земље. Стамбена политика 
одраз је социјалног у неком друштву, односно држави и једнако тако одраз 
одговорног или неодговорног односа према простору. 

Политика становања је систем норми, подстицаја и ограничења, који се 
заснива на различитим стратегијама подмиривања стамбених потреба 
становништва. Ове стратегије повезане су са низом индикатора социјалног, 
економског и политичког развоја сваке земље. Политике становања битно су 
одређене различитим системима финансирања. 

Становање и стамбена политика могу се посматрати на три аналитичка 
нивоа (Петровић, 2004): 

 Макро ниво, који обухвата законодавно–финансијски оквир којим се 
операционализују основни организациони приступи и вредност друштва и 
непосредно регулишу инвестиције, производња, дистрибуција и потрошња 
станова  као и позиције кључних актера у сваком од наведених елемената 
стамбеног система; 

 Мезо ниво, који обухвата питање одговорности и компетенције локалне 
власти у регулацији становања и испољавање друштвених неједнакости у 
становања на нивоу насеља (у форми резиденцијалних модела 
карактеристичних за стамбене системе базиране на различитим типовима 
друштвене организације); 

 Микро ниво, који обухвата стамбени положај и стратегије домаћинстава у 
зависности од њиховог социјалног положаја односно економског, 
социјалног и културног капитала који поседују, те одговарајућих потреба, 
вредности и преференција. 

Имајући наведено у виду, може се закључити да политика становања 
обухвата следеће елементе: 

 Изградња нових станова и уређење стамбених насеља; 

 Обнова стамбеног фонда; 

 Одржавање и опремање станова; 

 Стварање услова за спровођење мера стамбене политике (инструменти 
обезбеђења земљишта и системи стамбеног финансирања). 
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5.1. Развој стамбених политика 

5.1.1. Индустријализоване земље Запада 

Настанак стамбених политика везује се за убрзани процес урбанизације и 
развоја градова у другој половини XIX века. Индустријализација у овом периоду 
доводи до вртоглавог раста становништва у градовима и повећане потражње за 
становима. У исто време, ово је и период консолидације и стабилизације 
демократских режима у западним индустријализованим земљама, праћен већом 
улогом синдиката и политичких партија. У овом периоду постоји јасна корелација 
између јачања демократије и појаве стамбеног збрињавања сиромашних слојева, 
пре свега радничке класе. Становање постаје социјални и политички проблем, што 
је остало до данас. Самим тим проблем становања добија високо место на листи 
државних проблема и активира значајна средства за решавање. Не треба 
занемарити ни улогу цркве, која се нарочито ангажовала у време папе Лава XIII, 
који доноси енциклику Rerum Novarum. Како је у то време повезаност католичке 
цркве и западних држава велика, државе су прихватиле своју улогу у решавању 
проблема становања (нарочито сиромашних) и почеле да преузимају обавезе у 
остваривању ове политике. 

Међутим, ово је још увек време у коме државе немају значајан удео у 
изградњи станова: станове (обично лошег квалитета21) граде предузетници и 
изнајмљују их по високим ценама и уз шпекулативне услове. О формираној 
стамбеној политици може се говорити тек почетком XIX века. Стамбена потрошња, 
било да се ради о градњи или изнајмљивању станова, има обележје робне 
потрошње и одвија се готово искључиво по законима понуде и потражње. Још увек 
не постоји законска регулатива која ову област регулише. На прелазу из XIX у XX 
век, под утицајем све развијеније синдикалне организованости радника, мења се и 
државна стамбена политика. Средином XX века почињу да се јављају и прве 
радничке стамбене задруге у западним земљама. Задатак ових непрофитних 
организација, насталих под утицајем синдикалне борбе, цркве и добротворних 
организација, био је да се сузбије утицај шпекуланата на тржишту становања, као и 
да се утиче на стамбену понуду у све насељенијим индустријализованим 
градовима. Државе постепено почињу да подржавају стамбене задруге, најчешће 
давањем повластица код набавке земљишта за стамбену изградњу. Организација 

                                                 
21 У Енглеској је 1834. године усвојен Закон о сиромашнима, који се базирао на 
признавању социјалне сигурности старима и неспособнима за рад, у замену за политичка 
права. Према неспособнима за рад (стари, болесни, хендикепирани) усмеравани су 
одређени облици заштите, а сиромашни и способни за рад су смештани у такозване. 
„убожнице“ – куће за сиромахе, стигматизујућег карактера, и они су били принуђени да 
сами зарађују за живот. У двогодишњем периоду који је претходио доношењу овог закона 
установљена је и Комисија која је донела низ препорука у вези с реформом закона о 
сиромашнима, уважавајући два принципа: пружање мањих права сиромашнима, у односу 
на права радника и ограничавање помоћи на сиромашне који живе у радним кућама 
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стамбених задруга, заснованих на високо демократским принципима, постепено 
почиње да преузима улогу у стамбеној штедњи и кредитирању. Држава, којој 
овакав вид удруживања одговара, почиње да врши надзор над стамбеним 
задругама. 

Истовремено се као одговор на стамбену оскудицу јавља још један облик 
обезбеђења права на становање: изградња станова за социјално угрожена 
домаћинства уз бенефициране станарине. Овакво стамбено обезбеђивање у 
почетку је често било подстандардно и неквалитетно, али је са развојем држава 
попримало све прихватљивије облике. Обезбеђивање станова за социјално 
угрожене представља један од облика државне интервенције на тржишту и 
нарочито је било коришћено после ратова, када држава (најчешће локалне власти) 
директно гради станове. Касније ову улогу преузимају непрофитне стамбене 
организације. 

Иако је на почетку и у првој половини XX века стамбена потрошња у 
западним земљама скоро искључиво тржишна категорија, у овом периоду се уводе 
и први механизми државне контроле у сектору становања. То се најчешће чини 
кроз контролу најамнина за изнајмљивање станова од стране државе. На овај 
начин државе желе да уреде стамбену област, увођењем нетржишних механизама 
(увођење уговора о најамном становању и обавезних услова код склапања оваквих 
уговора, максимизирање цене најамнина и услова промене ове цене, контрола 
квалитета станова који се изнајмљују, отказни рокови, итд), како би се цене 
становања ускладиле са ценама најамнина и тако заштитили како радници, тако и 
послодавци. Паралено са увођењем ових мера стамбене политике, неке државе 
уводе и субвенционисање најамнина. 

Уплитање државе у тржишну регулацију стамбене области као резултат 
имало је смањење атрактивности изнајмљивања станова као привредне делатности. 
Због тога се све мање станова гради за тржиште изнајмљивања, тако да држава 
мора да попуни ову празнину и појави се као инвеститор на стамбеном тржишту.  

Посебан проблем политике становања увек су чинила стамбена насеља са 
подстандардним становањем, односно нехигијенска насеља. Оваква насеља ничу 
још крајем XIX века на ободима великих градова као непланска насеља у којима 
живи градска сиротиња и део радничке класе, без одговарајућих хигијенских 
услова и комуналне инфраструктуре. Политике решавања проблема нехигијенских 
насеља у западним земљама биле су различите, али су у највећој мери 
подразумевале исељавање становника и рушење целих насеља.  

Врло често се стамбена политика преплитала са политикама социјалног 
старања и збрињавања. Решавање проблема бескућника и маргинализованих 
друштвених група вуче своје корене из првих деценија формирања социјалних 
држава у Европи. У прво време бескућници су збрињавани у скромним 
преноћиштима, да би се овакав облик социјалне интервенције ширио, како по 
обиму обухвата, тако и по квалитету програма и стамбених јединица.  

Генерално гледано, стамбена политике у земљама Западне Европе после II 
светског рата све мање подлеже чисто тржишним законима, а све је више 
диктирана програмима државне интервенције, што је једна од битних 
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карактеристика формирања социјалних држава. Истовремено, обезбеђивање 
становања се сагледава као битан део економског и социјалног развоја, а стамбена 
потрошња постаје прворазредно политичко питање. Уз све наведене мере, које се 
превасходно односе на становање сиромашних, социјалне државе Европе развијају 
и програме подстицаја стамбене потрошње усмерене ка средњем слоју 
становништва, који се убрзано формира. Државе по први пут почињу да подстичу 
куповину првог стана кроз различите начине субвенционисања (премирана 
стамбена штедња, ослобађање плаћања пореза на доходак за оне који улажу у 
куповину стана, хипотекарни кредити, итд). На овај начин се подстиче стамбена 
изградња, што има велики утицај на привреду у целини. Субвенционисање 
стамбене потрошње имало је велики ефекат на економију, али и на друштвене 
односе: отварају се нова радна места у грађевинарству, подстиче се повећање 
приватног капитала, али се и становници обавезују на рационално понашање и 
штедњу. Стан се све више посматра као посебно добро (merit good) којим се 
подмирују различите друштвене потреба, односно као роба која је потребна 
појединцу, иако он може одлучити да је не поседује (односно купи)22.  

Новија историја доноси и нове изазове у формирању политике становања. 
Један од највећих је дилема о стану као капиталној инвестицији која се остварује на 
тржишту, односно о односу понуде и потражње станова. Кризе социјалних држава, 
које се због економске рецесије и различитих поремећаја на тржишту јављају у 
земљама Западне Европе током шездесетих и седамдесетих година прошлог века, 
довеле су до нових преиспитивања улоге државе у стамбеној области. У неким 

Први закон о становању у Холандији 
 

Први Закон о становању у Холандији – „Woningwet” – донесен је 1901. године. Настао 
је као одговор на лоше инфраструктурно и хигијенско стање холандских градова крајем 
XIX века. Донесен је у време владавине социјалдемократа с намером да сви холандски 
грађани остваре право на достојанствени стан. У једанаест поглавља дефинисана су три 
важна инструмента за деловање у подручју становања: 

 финансирање градње стамбених зграда субвенционисане најамнине од стране 
стамбених удружења и локалне власти; 

 инструмент такозване заштићене најамнине; 
 грађевинска регулатива ради побољшања и надгледања квалитета градње и 

одржавања стамбеног фонда. 
Од свакога града са више од 10 000 становника захтва се да усвоји план будућег 
ширења. Тражени су генерални и детаљни планови, а генерални план морао се сваких 
десет година иновирати. Регулисан је и начин експропријације земљишта (уз 
одговарајућу накнаду, наравно), па је тиме у градовима било олакшано провођење 
плана. Напредност закона састојала се и у нормама које су се тицале функционалне 
организације стана, као и димензија, пропорција и оријентација његових просторија. 
Радило се о функционалном стану за средњи слој и радничко становништво. 

                                                 
22 Поред стана, посебна добра су и образовање и здравствена заштита. Сматра се да поседовање 
посебних добара не користи само појединцу који их поседује, већ и заједници у целини. 
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државама (пре свега у Великој Британији23) јачају неолиберални концепти, према 
којима је стан капитална инвестиција која се остварује на тржишту, 
подразумевајући смањење државне интервенције. Ове концепције негирају стан као 
посебно добро. Због изузетно значајног удела субвенциониране стамбене 
потрошње у социјалним програмима, стамбена политика је била главним 
поприштем тих промена, када су субвенције за производњу станова смањене, без 
обзира на стамбене статусе. Потрошачке субвенције за станове у власништву се не 
смањују, већ су током осамдесетих повећане. Продајом дела социјалних станова 
станарима који припадају средњим слојевима настојало се увести више тржишта у 
стамбену потрошњу. То је значило оријентацију на оснаживање стамбене 
потражње, односно субвенционисања потрошача. Стамбена потрошња и 
субвенције становања у знатној мери постају корективом политике расподеле 
зараде. У већини развијених земаља удео стамбене потрошње у кућном буџету 
стално расте. То је повезано с растом квалитета становања и настојањима државе 
да један тако значајан сегмент потрошње мора имати приоритет у кућном буџету. 

Приватизација стамбеног фонда у развијеним европским државама 
 

Приватизација становања у тржишним економијама започета је у Великој Британији 
крајем седамдесетих година, у време првог мандата владе Маргарет Тачер. Током 
приватизације, број станова у јавном сектору (у власништву општина) сведен је са 
34% на 24% стамбених јединица у укупном стамбеном фонду. Приватизацију су 
следиле већина европских земаља. Показало се, међутим да је приватизација имала 
и лоше стране, нарочито у погледу повећања броја бескућника и погоршања услова 
становања рањивих друштвених група. Удео станова у јавном сектору још увек је 
релативно висок у појединим европским државама – у Холандији око 35% 
стамбеног фонда, у Немачкој, Великој Британији, Шведској, Аустрији око 25%. 
Удео овог сектора у стамбеном фонду осталих европских држава је испод 10% - 
Белгија, Луксембург, Шпанија, Португалија, Италија имају традиционално ниско 
учешће јавно финансираног становања. Грчка је једина стара тржишна економија у 
Европи без социјалних станова. 

Основне промене у структури стамбене политике у развијеним западним 
државама у овом периоду биле су: 

 приватизацији и продаји станова у јавном власништву њиховим 
корисницима;  

 тражење нових облика субвенционирања и стамбеног збрињавања 
осетљивих (рањивих) друштвених група; и  

 смањење административних и других трошкова у овој области. 

У другој половини осамдесетих година у развијеним земљама долази до све 
израженије приватизације становања. Због економске кризе теже се постижу 
циљеви реформе социјалне политике протежирања стамбеног статуса станова у 
                                                 
23 Коментаришући стамбену политику четири конзервативне владе у Великој Британији, аутори 
студије Housing policy - An Introduction наводе: „Стамбена политика измеðу 1979. и 1997., више него 
иједан други аспект конзервативне политике, била је средство раслојавања друштва.” (Balchin & 
Rhoden, 2002). 
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власништву грађана. Улога државе тиме не слаби, али држава мења стратегију у 
стамбеној политици. Она више не осигурава станове непосредно, сада је више 
усмерена на осигуравање општих услова за стамбено збрињавање. Своју ранију 
улогу у социјалном становању држава преноси на непрофитне стамбене 
организације. У овом периоду у већем броју земаља број новосаграђених станова 
значајније опада. 

5.1.2. Социјалистичке државе 

У првој половини двадесетог века, на стамбену ситуацију у државама 
Источне и Југоисточне Европе, као и у другим европским земљама, утицала је 
индустријализација и урбанизација. Стамбени развој је био веома сличан оном у 
западној Европи; највећи део станова је прибављан на тржишту, чије је регулисање 
донекле могло да се окарактерише као слабо и повремено, као одговор на социјалне 
и политичке кризе изазване Првим светским ратом. Регулисање закупнина, као и 
први програми социјалног стамбеног закупа преовладавали су двадестих година 
прошлог века и превасходно су били усмерени на средњу класу. Након тог кратког 
периода, све земље су се трудиле да се врате на тржишне принципе. Све земље 
тадашњег СССР имају знатно другачије искуство, на које је утицала плански 
диригована привреда током овог периода. 

Ситуација се потпуно променила након 1945. године, када се Европа 
политички и економски поделила. Стамбена политика у овим земљама је тада била 
подређена систему централно-планске привреде. Упркос огромним разликама које 
постоје између стамбених система појединих земаља, могуће је описати главне 
карактеристике административно усмераваног система становања, или 
„Источноевропског стамбеног модела“, као и његове последице. Изнад свега, 
становање је схваћено као стамбено право које директно гарантују владе. 
Генерално, стан није схваћено као роба, и тржишни принципи у са веома ниским 
нивоом (економске) ефикасности у стамбеној производњи и управљању. Квалитет 
становања је током тог периода био низак. 

Стамбени систем се сусрео са огромним проблемима. Био је веома скуп и 
неефикасан и нити је обезбедио људима квалитетне станове, нити је елиминисао 
стамбени мањак, иако је стамбена производња током седамдесетих (''златне године'' 
за овај тип стамбене политике) била упоредива са оном у западној Европи. Упркос 
овим заједничким карактеристикама, постојале су огромне разлике у земљама, по 
питању стамбене ситуације и стамбених политика. На пример, Југославија је 
развијала стамбену политику различиту од осталих комунистичких земаља 
југоисточне Европе. Држава је директно контролисала производњу, расподелу и 
потрошњу станова. Становање је било веома јефтино за закупце и кућевласнике, 
али веома скупо за друштво, због високих субвенција. 

У социјалистичким државама процес формирања стамбених политика био је 
условљен институционалном доминацијом државне својине, што је довело до 
маргинализације и несигурног правног статуса приватне својине над становима. 
Иако се не може говорити о једнообразним стамбеним политикама у свим 
државама источног блока (на пример, у Бугарској и бившој Југославији постојао је 
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значајан фонд станова у приватном власништву), чињеница је да су својински 
односи над становима били одлучујући фактор у формирању стамбених политика.  

 Као и у другим економским секторима, командна економија 
социјалистичких земаља имала је одлучујућу улогу у станоградњи. Држава је 
градила станове, дајући монопол на изградњу државним или друштвеним 
предузећима, што је најчешће доводило до високих цена станова и ниског 
квалитета изградње. Држава (или њени буџетски корисници) је, такође, била једини 
купац станова, тако да није било тржишта. Овако изграђене станове држава је 
додељивала грађанима, према често нејасним критеријумима.  

Послератни развој организоване стамбене изградње у бившој Југославији 
карактерише, пре свега, концепт такозваних друштвених станова, који су 
представљали један од симбола социјалистичког друштвеног уређења, али 
истовремено и значајан идеолошко политички симбол. Стан у друштвеном 
власништву имао је значајну улогу у социјалистичкој парадигми достизања 
социјалне правде. Друштвени станови уведени су у систем средином шездесетих 
година XX века, када је одговорност за вођење стамбене политике, односно 
осигурање становања, са државе спуштена на ниво предузећа (односно „радне 
организације“). На овај начин стамбена политика у бившој Југославији је била 
изразито децентрализована и деетатизована, што није био случај у већини 
источноевропских социјалистичких држава. Право на становање у друштвеним 
становима било је посебан облик права на рентално становања: временски 
неорочено, наследно, доступно свим слојевима и грађанима са различитим 
примањима и на неки начин субвенционисано (корисници су плаћали закупниме 
ниже од тржишних). Додељивање друштвених станова у почетку најчешће се 
вршило по критеријумима „потреба“ и „заслуга“, да би се касније претворило у 
привилегију партијске номенклатуре и тиме постало генератор друштвених 
неједнакости.  

Средином седамдесетих у политику становања у бившој Југославији уводе 
се такозвани „станови солидарности“, намењени првенствено припадницима 
маргинализованих друштвених група – незапосленима, инвалидима, младим 
паровима, итд. Финансирање солидарне стамбене изградње вршено је из издвајања 
свих запослених, а инвестиције и одлучивање о овим становима било је поверено 
локалним самоуправама (кроз такозване „Општинске самоуправне интересне 
заједнице становања“). У Србији је финансирање станова солидарности (уз 
издвајање по стопи од 1,3% на плате запослених) опстало до 2001. године.  

Стамбена политика у овим земљама се потпуно променила након 1989. 
године, када су поједине земље започеле свој прелазак са централно-планске ка 
тржишно-оријентисаној стамбеној политици. Од самог почетка деведесетих, 
главни циљеви стамбених политика многих земаља у транзицији су били 
'применити тржишне принципе, колико год је то могуће, и постепено, али не 
полако, ускладити закупнине, цене станова и кућа, што ближе тржишним ценама''. 
Последично, стамбене политике земаља у транзицији, у многим приликама, постају 
далеко „либералније“ него оне у западној Европи. 

Најважније одлике реформи стамбених политика су биле:  
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 укупна дерегулација (углавном цена) и пад интервенције из јавног сектора;  

 приватизација стамбене индуструје и стамбених услуга;  

 приватизација стамбеног фонда (углавном постојећим закупцима) и 
подршка приватном власништву на становима;  

Земље у транзицији: нације приватног стамбеног власништва 
 
Данас већина земаља у транзицији (осим неколико изузетака, као што су Пољска, 
Чешка Република и Руска Федерација) су „нације приватног стамбеног власништва“. 
Мора се међутим имати у виду да власничка структура не одражава само процесе 
приватизације, већ у неким земљама такође и традиције и наслеђа из предходних 
социјалистичких стамбених система. Удели станова у приватном власништву у бившим 
комунистичким земљама су били веома различити. У земљама југоисточне Европе, 
становање у личном власништву традиционално је преовладавало (на пример, 1990. 
удео становања у личном власништву у Бугарској је било 89.7%, у Румунији 76.1%, и у 
Словенији 68.9%). У земљама централноисточне Европе и бившег Совјетског Савеза, 
јавни стамбени фонд је био веома снажно позициониран, или чак и преовладавајући 
(тако на пример, 1990. удео становања у личном власништву је у Чешкој Републици 
износио 40.3%, у Руској Федерацији 26%, у Естонији 35%, у Летонији 22% и у 
Литванији 39,1%) 

 пад јавних субвенција, посебно за стамбену изградњу.  

Ове потпуне промене су дозвољене без предходног успостављања 
неопходних институционалних и законских основа, у областима као што су 
регистрација имовине или финансијски системи. 

Приватизација стамбеног фонда у земљама у транзицији вршена је на 
различите начине. Јавни стамбени фонд је био најчешће пренет (било продајом или 
поклањањем) постојећим закупцима, али је понекад продаван и приватним 
предузећима. На пример, у Чешкој Републици, стамбени блокови су били 

продавани правним лицима (углавном задругама), које су чинили закупци. 
Продајне цене су биле засноване на различитим стратегијама: „ваучер“ 
приватизација; приватизација уз ослобађање од пореза; приватизација по ниској 
цени; и мешовита приватизација, по високим и ниским ценама. Најчешће је 
преовладавала стратегија ниских цена („пуштена“ приватизација); почетком 
деведесетих цене су углавном биле мање за 15% у односу на тржишне цене. Често 
је преовладавала приватизација ниских цена, због тога што владе нису могле да се 
реше својих губитака направљених на стамбеном фонду, заједно са одговорношћу 
за то. Ова стратегија може бити препоручљива на кратак рок, али дугорочно 
гледано, она значи губитак расположивих и доступних станова за издавање (једне 
важне друштвене имовине) и потешкоће у суочавању са ниско-доходовним 
купцима у финансирању трошкова преправки и одржавања њихове имовине. 

Приватизација од стране постојећих закупаца, која је резултирала 
стамбеним власништвом, дубоко је утицала на прерасподелу богатства унутар 
друштва. Постојали су победници, који су стекли висококвалитетну, уновчиву 
имовину, за велики попуст; постојали су такође и губитници, не само они који нису 
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стекли неки стан кроз приватизацију и који нису могли обезбедити прикладно 
становање, већ и они који су кроз приватизацију стекли имовину која је у тако 
јадном стању да њено одржавање и преправка ствара огромне финансијске обавезе. 

Стамбена реформа у Србији започета је доношењем Закона о стамбеним 
односима 1990. године и Закона о становању 1992. године, којима је успостављена 
законска основа за масовну приватизацију станова у друштвеном власништву. У 
периоду од 1990. до 1993. године приватизовано је близу 98% станова у Србији. 
Упркос томе, није било фундаментално нових правних или финансијских 
механизама, регулаторних мера, као ни тржишно оријентисаних система у области 
становања у Србији. Стамбена област је препуштена тржишту, углавном још увек 
недовољно регулисаном, док је држава заузела став немешања, а често и 
незаинтересованости за ову проблематику. 

Локалне самоуправе имале су ограничене надлежности у регулацији 
проблема становања, (решавање стамбених питања домаћинстава грађана 
неспособних за привређивање, корисника станарског права у становима који су 
денационализовани, грађана који живе у нехигијенским условима становања и 
појединаца који имају нарочите заслуге за друштвени живот у заједници). 
Међутим, локалним властима за ове намене држава не пружа никакве додатне 
финансијске ресурсе. Са друге стране, Законом о средствима у власништву 
Републике Србије, општине су „развлашћене“ власништва над имовином, између 
осталог и на оно мало станова у јавном власништву преосталих после 
приватизације стамбеног сектора, тако да не могу рачунати на приходе са те 
стране. Резултат тога је да, осим ретких изузетака, локалне власти у Србији нису 
користиле своје ионако ограничене надлежности у обезбеђивању доступности 
становања за своје грађане, понашајући се по обрасцу који им је наметнут 
политиком централне власти. 

5.2. Циљеви стамбених политика 

Основни циљ стамбене политике је да се за целокупно становништво 
обезбеде станови одговарајуће опремљени и подесне величине, у окружењу 
које добро функционише, пристојног квалитета и уз разумне цене. Да би се овај 
општи циљ учинио одређенијим, као и ради укључивања актуелних нових 
димензија у стамбене политике, важно је размотрити следећа кључна питања: 

 Приступ становању: Како обезбедити што мање привилегован одабир 
становништва у приступу становима? 

 Финансијска доступност (приуштивост): Које је инструменте могуће 
применити, да би се ниско-доходовним домаћинствима омогућио живот у 
становима разумне величине, тако да стамбена потрошња не чини 
неразумно велики део у односу на њихове расположиве приходе? 

 Квалитативни циљеви: Које је инструменте могуће применити, да би се 
обезбедио квалитет садашњег становања и сваке нове изградње, који ће се 
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поклапати са променама потреба сада и у будућности? Ово се односи како 
на квалитет објекта, тако и на квалитет стамбеног окружења. 

 Посебне потребе: Поред економских фактора, важно је обратити пажњу на 
посебне потребе различитих делова становништва. Ове потребе укључују 
стамбену заштиту: заштићено и подржано становање за инвалиде, 
старије и бескућнике. 
Поред ових основних циљева постоје многа друга важна питања која је 

потребно размотрити, као што су: 

 Борба против друштвене искључености и подршка мешању 
друштвених група: Како избећи друштвена подвајања у стамбеним 
областима; 

 Сигурност стамбених права: Задовољавајућа заштита од принудног 
избацивања. 

 Учешће у одлучивању: Начини и средства за учешће закупаца у доношењу 
одлука које се тичу објекта и непосредног суседства. Ово се посебно односи 
на фонд стамбених зграда уопште, као и на стамбени фонд за издавање 
посебно. 

 Штедња енергије у становима: Ово питање мора бити укључено у 
квалитативне циљеве становања. 

Очекивани резултати стамбене политике могу бити (Лазаревић – Бајец, 2006): 

 Формирање тржишног обезбеђења становања, стварање институционалног 
оквира у коме постоји однос понуде и тражње станова различитих 
категорија по различитим ценама, приступачним за већину становништва. 
То подразумева усмеравање средстава у легалне токове и развијање 
инструмената за стамбено финансирање, чиме се креира структура 
стамбеног тржишта у односу на могућности домаћинстава. 

 Ангажовање свих расположивих приватних средстава у неком облику 
легалне стамбене изградње, чиме би средства била продуктивно 
употребљена и тиме стварала капитал за власнике, државу и стамбени 
сектор24.  

 Омогућавање да становање постане покретач економије. Производња 
станова је једна од најзначајнијих економских активности, тако да 
квалитетна стамбена политика може имати значајан економски утицај. 
Према прорачунима Светске Банке инвестиције у становање достижу 2 – 8% 
бруто домаћег производа, а инвестиције у инфраструктуру повезане са 
инвестицијама у становање додатних 5 – 10%. 

                                                 
24 Чини се да обзиром на формирани актуелни однос према становању у Србији, стандарде које је 
створила масовна приватизација и неформална градња, као и расположиве политике, предност у 
наредном периоду треба дати власништву над становима. Искуство нелегалне градње показало је да 
стамбена политика, уколико пружи могућност свим слојевима друштва да учествуу на стамбеном 
тржишту, може постићи велике резултате. 
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 Флексибилна понуда станова, која омогућава мобилност радне снаге и 
представља основ за веће запошљавање, што представља предпоставку 
одрживе макроекономске политике.  

5.3. Врсте стамбених политика 

Стамбене политике најчешће се дефинишу у зависности од улоге државе у 
стамбеној потрошњи. Имајући ово у виду, стамбене политике у развијеним 
земљама могу бити:  

 Опсежне (comprehensive) стамбене политике, односно оне које преузимају 
одговорност за подмиривање стамбених потреба целокупног становништва. 
Опсежна стамбена политика значи усмеравање националних ресурса у 
подручје становања тако да се максимизира благостање целокупне 
популације. Ова врста стамбене политике произилази из ширег концепта 
развоја социјалних држава у којима се стамбено право препознаје као 
одговорност државе да свим грађанима осигура пристојан стан. Влада има 
значајну контролу што се тиче обима, времена довршетка и локације 
стамбених објеката за све друштвене групе и готово за све типове 
градитеља.  

Типови стамбених политика у земљама Европске Уније 
 
Стамбене политике у земљама Европске Уније у новије време заснивају се на 
различитим нивоима и облицима државне интервенције. Анализе показују да се ове 
политике могу груписати у четири основна типа: 

 Холандија, Шведска и Велика Британија карактеришу се вишим нивоом 
интервенције државе у становању. Ове државе имају највећи број социјалних 
станова у власништву државе, који се изнајмљују породицама које не могу 
самостално обезбедити станове на тржишту. Процене су да владе ових земаља 
троше близу 3% бруто националног производа на спровођење стамбене 
политике. 

 Француска, Аустрија, Данска и Немачка имају нешто ниже учешће станова у 
власништву државе, али и веома развијени систем приватног најамног сектора. 
Државе издвајају између један и два процента бруто националног дохотка за 
спровођење стамбених политика. 

 Ирска, Италија, Белгија, Финска и Луксембург имају релативно висок удео 
станова у којима станују власници и релативно низак удео социјалних станова 
који се изнајмљују. Њихове владе троше мање од 1% за стамбену политику. 

 Португал, Шпанија и Грчка имају изузетно висок проценат станова у 
власништву становника и минимални проценат приватних станова за издавање 
(обично веома ниског квалитета). Станови за издавање у власништву државе 
скоро да не постоје. 

 Додатне (supplementary) стамбене политике, код којих је  активност владе 
ограниченена и усмерена према подмиривању посебних потреба и решавању 
специфичних проблема. Додатна политика подразумева интервеницију 
државе у изузетним случајевима, уз функционисање тржишних механизама 
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у обезбеђењу стана. Државна интервенција усмерена је на подмиривање 
потреба појединих друштвених група, које имају незавидан положај на 
тржишту рада и ниже дохотке, тако да на основи својих зарада не могу доћи 
до пристојног стана на стамбеном тржишту. 

5.4. Инструменти стамбене политике 

По својој структури инструменти стамбене политике могу бити (Лазаревић – 
Бајец, 2006): 

 регулативни, који обухватају законе, прописе и стандарде у областима 
релевантним за становање и 

 алокативни, који обухватају директно додељивање финансијских средстава 
и других ресурса, који се усмеравају на одређена подручја и области 
деловања директно (социјални станови, урбана обнова, учешће у 
одржавању, итд) и индиректно (субвенције, контрола најамнина, нетржишни 
порези, итд). 

Сви инструменти стамбене политике могу се класификовати у односу на 
припадност једном од два основна концепта, у зависности од тога према коме се 
усмеравају стамбене субвенције – према произвођачима или потрошачима. У 
зависности од тога разликују се: 

 Стратегије понуде, код којих се субвенције усмеравају ка произвођаћима, 
односно субјектима који се баве стамбеном изградњом, како би се повећала 
производња станова и стамбени фонд и тиме тржишним механизмима 
смањила цена станова, и 

 Стратегије потражње, код којих се субвенционишу потрошачи, односно 
купци или корисници станова. 

5.4.1. Инструменти стратегија понуде 

Стратегије понуде обично се употребљавају од стране држава у периодима 
када постоји несташица стамбеног простора и када државе желе да субвенцијама 
усмереним ка произвођачима станова (грађевинској индустрији) стимулишу 
повећање броја станова. То је обично случај код нагле урбанизације или после 
периода економске рецесије. Стратегије понуде најчешће се заснивају на следећим 
инструментима стамбене политике: 

 Регулативни инструменти: 

o Обезбеђивање земљишта за стамбену изградњу; 

o Обезбеђивање инфраструктуре и опремање земљишта за 
изградњу станова; 

o Организација грађевинске индустрије (стварање веће 
конкуренције, отклањање ограничења за стамбену изградњу и 
употребу домаћих материјала, смањење трговинских баријера, итд); 
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 Алокативни инструменти: 

o Државни програми изградње станова за изнајмљивање, 
намењених домаћинствима са ниским примањима; 

o Субвенционисање непрофитних стамбених организација, приватних 
предузећа или организација које граде станове, најчешће повољним 
кредитима. 

Поред ових инструмената, поједине земље посежу и за другим: директна 
финансијска помоћ инвеститорима како би се снизила цене станова, одобравање 
повољних кредита са ниском каматном стопом или одлагањем периода враћања, 
гаранције државе за отплату кредита, као и давање земљишта под повољним 
условима (или чак без надокнаде). 

Инструменти који се могу сврстати у стратегију понуде су делотворни са 
аспекта државе, али и веома скупи, тако да у највећем броју случајева захтевају 
кресање неких других ставки у државном буџету или буџету локалне самоуправе. 
Поред тога, ови инструменти углавном нису селективни и усмерени су ка свим 
домаћинствима, тако да се не могу користити као додатни инструменти 
остваривања социјалне политике. 

5.4.2. Инструменти стратегија потражње 

За разлику од поменутих инструмената, код стратегије потражње 
интервенција државе усмерена ја ка дирекном субвенционисању потрошача, 
односно домаћинстава која имају потребу за обезбеђивањем стана. Најчешће се 
користе следећи инструменти: 

 Регулативни инструменти: 

o Развијање својинских права, права власништва и трансакција 
(програм регистрације земљишта и објеката, чиме се обезбеђује јасан 
власнички статус); 

o Развијање хипотекарног финансирања (омогућавање 
функционисања компетитивних кредитних институција и увођење 
иновативних инструмената финасирања куповине стана); 

o Контрола најамнина од стране државе за станове који се изнајмљују 
на тржишту. 

 Алокативни инструменти: 

o Пореске олакшице за домаћинства која стичу стан у власништву 
на тржишту: купци станова не плаћају порез на доходак за висину 
рате која иде на отплату камата на хипотекарни кредит за куповину 
стана. Поред тога, приликом продаје стана власник не плаћа порез на 
остварени доходак. На овј начин се стимулише куповина станова, 
односно стицање власништва, па самим тим и потражња за 
становима.  
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o Стамбени додаци, односно директне субвенције домаћинставима 
која станују у изнајмљеним становима кроз новчану помоћ 
представља инструмент усмерен на депривиране друштвене групе, 
најчешће на домаћинства са ниским примањима, старачка и 
вишечлана домаћинства, инвалидна лица, итд. 

5.5. Предуслови за остваривање одрживе политике становања 

Политика становања у великој мери зависи од доминантних економских, 
политичких и друштвених услова који владају у посматраној држави. Од великог 
значаја за успешно остваривање стамбених политика је економска моћ државе, али 
и генерално политичко определење у правцу социјално правденог друштва, или у 
правцу неолибералних модела. Код анализе одрживости примењене политике 
становања неопходно је сагледати: 

 Величину и политичку структуру државе; 

 Степен урбанизације; 

 Висину бруто домаћег производа; 

 Тренд раста популације и тренд економског раста; 

 Параметре економске политике, пре свега пореске и фискалне; 

 Стање на тржишту капитала; 

 Историјски развој стамбеног фонда. 

Код остваривања стамбених политика увек треба имати у виду да су ово 
превасходно дугорочне политике, односно да није могуће одједном или 
истовремено постићи све. Неопходно је извршити одређивање приоритета циљева. 
Већи приходи омогућавају лакше остваривање циљева политике. То значи, да 
инструменти стамбене политике треба да обухвате посебну подршку за унапређење 
стамбених услова за ниско и средње - доходовне групације становништва. Овим се 
обезбеђује доказ за процену успешности стамбене политике, сходно томе како ће 
подршка унапредити становање за оне који живе у најтежим условима („друштвена 
делотворност“). 

Не постоји један инструмент стамбене политике који ће решити све 
проблеме. Напротив, постоје бројни могући инструменти, који се могу  међусобно 
комбиновати у зависности од конкретне ситуације. Ефикасност ових инструмената 
и њиховог комбиновања процењује се кроз достигнути степен постигнућа 
одређених циљева. Могуће је посебно се фокусирати на то како циљ може бити 
постигнут уз најмање могуће јавне трошкове („економска успешност“). Такође 
треба нагласити да су сви инструменти склони томе да стварају и непредвидиве 
негативне ефекте. На пример, уколико помоћ за кориснике, намењена за смањење 
стамбене потрошње, води ка порасту потражње и порасту цена или закупнина, оне 
ће поништити ефекте инструмента или средстава политике, или ће погоршати 
ситуацију за друге којима је потребна помоћ у становању. Ово се сматра 
„капитализацијом подршке“. 
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Да би политика становања у једној држави била одржива и успешна, 
неопходно је радити на испуњавању неколико крупних критеријума: 

 Уравнотежено стамбено тржиште: У центрима развоја (градовима), мора 
бити довољно станова да би се онемогућио неразуман раста закупнина. 
Истовремено, треба уложити сваки напор да се избегну ситуације да постоје 
ненастањени станови, оптерећени високом ценом, у областима у којима се 
становништво смањује. 

 Висока продуктивност: Систем производње станова мора бити што 
ефикаснији, тако да се однос квалитета према цени за новоградњу и обнову 
може одржати на што вишем нивоу. Ово захтева стално улагање у 
истраживање, огледе у грађевинарству и истинско надметање у 
грађевинском сектору. 

 Равномеран утицај пословних циклуса на стамбену производњу: 
Пословни циклус је један од фактора који ствара суштинске промене у 
обиму производње и обнове станова, што се одражава на ефикасност 
система производње станова. 

 Прилагодљивост понуде: Систем стамбене производње треба да буде 
довољно прилагодљив да брзо одговори на јачи талас тражње. 
Прилагодљивост зависи од фактора као што су понуда грађевинског 
земљишта и способност грађевинских предузећа да одговоре на пораслу 
тражњу. 
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АНАЛИЗА СЛУЧАЈА 
 

Политике становања у неколико европских држава 

 
Аустрија 

Становање остаје у надлежности ''Länder''-а, док централна власт врши контролу у 
стамбеној политици (Министарство за економска питања и правду посебно координира ова 
питања) и бројним другима аспектима, а посебно у финансирању социјалног становања. 
Овде постоји пет основних инструмената стамбене политике: Закон о закупу, Бечки 
општински стамбени планови, Закон о непрофитном становању (WGG), Закон о етажном 
власништву, и Декрети о субвенционисању станоградње. ''Wohnrechtsnovelle'' из 2000. 
године је заменио Грађански стамбени закон, Закон о кућевласнику и закупцу, Закон о 
етажном власништву и Закон о непрофитном становању. 

Немачка 

Сектор социјалног стамбеног закупа се заснова на конвенцијама. Конвенција је социјални 
и економски уговор, који се слободно склапа између предузимача или инвеститора, на 
утврђени временски период, плаћањем за ваучер. Постоје склопљене конвенције између 
општина и широког спектра предузимача или инвеститора (стамбена предузећа која 
припадају општинама или индустријским групама, задруге, институције, приватни 
инвеститори или обична домаћинства). Покрајине (''Länder''-и) су одговорни за постављање 
'' правила конвенције'' за становање, док је праћење спровођења ових правила у 
надлежности општина. Суштински, у замену за помоћ у задовољавању потражње за 
становима, предузимач добија помоћ у приступу земљишту. Након потврђивања да су 
задовољењи критеријуми, могуће је добити ваучер за социјално становање. Током првих 
20 година примене конвенције, општина може предложити било која три кандидата за 
стамбеног предузимача. Инвеститор затим може одбити кандидата за опремање земљишта, 
из разлога несолвентности или анти-социјалног понашања. Након тога, општина може 
предложити индивидуална решења, као што су гаранције за закупнине. Неке општине могу 
стећи додатна права располагања од предузимача. То се може чинити од случаја до 
случаја, и основа је за накнаду, која сама по себи зависи од чиниоца као што су профил 
домаћинстава која добијају стан и трајања конвенције. 

Италија 

Независни институт за становање (Istituto Autonomo per le Case Popolari – IACP) је 
организација из јавног сектора која гради и управља социјалним становима. Укупна 
надлежност за социјално становање лежи на регионима, како предвиђа Законски декрет бр. 
112 од 31. марта 1998. Ипак, влада је још увек надлежна за утврђивање принципа и општих 
циљева, као и доношење (са регионима и администрацијом) социјалних стамбених 
програма од националног интереса. Обавезе регионалних и локалних власти обухватају 
планирање финансијских средстава, одабир критеријума за расподелу социјалних станова 
и питање закупнина. Коначно, такође постоје и стамбене задруге, али оне граде углавном 
за своје чланове. Овај систем се тренутно мења. Наставак децентрализације управљања 
јавним стамбених фондом закупа је у фази промена, углавном кроз формирање 
општинских стамбених предузећа и предузећа састављених од општинских и других 
приватних и јавних предузећа. Стамбене задруге могу ускоро играти главну улогу на том 
плану. Ипак, ова децентрализација захтева значајна побољшања у циљу повећања 
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ефикасности и јачање сарадње између управних органа и станара. Стамбени фонд у 
власништву централне администрације се тренутно бесплатно преноси у власништво 
општина и социјалних огранизација. 

Шведска 

Централна власт је углавном надлежна за стамбену политику. Власници кућа, задруге и 
корпорације за издавање станова, према потребама позајмљују капитал на тржишту 
капитала, по тржишним ценама. Општине одлучују када и где треба градити станове. 
Регионалне власти су веома мало укључене у стамбени сектор. Стамбене организације 
одлучују да ли треба реновирати или градити станове. Расподелу станова врше саме 
стамбене организације, или преко стамбеног удружења које оснива општина. Скоро свака 
општина има своју властиту независну непрофитну стамбениу организацију. ''SABO'' је 
савез сачињен од 300 чланова општинских стамбених организација. Његово чланство држи 
у власништву и управља са око 900.000 станова широм земље (22% од укупног фонда) и 
може да конкурише за послове на стамбеном тржишту, под истим условима као и приватни 
власници станова. Ипак, општине, као власници, им често постављају специфичне циљеве. 
Њихов основи задатак је изградња прикладних станова за различите врсте домаћинстава. 
Шведска такође има веома посебан систем стамбених задруга. Међу њима предњаче HSB и 
''Riksbyggen'', које заступају 700.000 станова, или 17% стамбеног сектора. Задруга HSB 
тренутно поседује скоро половину овог тржишта. 

Велика Британија 

Социјалним становима углавном управљају локалне власти, преко стамбених удружења, 
односно преко Стамбене администрације у Северној Ирској. Влада води рачуна да локалне 
власти усвоје планове расподеле и стамбене стратегије, које припремају локалне власти и 
власници, у складу са националним директивама. Иако расте удео стамбених удружења у 
националном стамбеном фонду у Енглеској, локалне власти још увек поседују скоро два 
пута више некретнина у односу на стамбена удружења. Стамбена удружења су независне 
непрофитне организације, регистроване код Енглеске стамбене корпорације, Стамбеног 
директората Управе Скупштине Велса и Шкотске заједнице. Регистрована удружења су 
позната као регистровани социјални власници (registered social landlords – RSLs). Локалне 
власти немају котролу над овим организацијама. У Енглеској, Влада уводи агенције за 
регионални развој у подручјима где се врши обнова. Стамбена корпорација добија редовне 
извештаје од стамбених удружења и располаже бројним законским могућностима за 
осигурање добре управе, финансијске транспарентности и спровођења. Сличне могућности 
користе и Шкотска заједница, Управа Скупштине Велса и Стамбена администрације у 
Северној Ирској. 

Португал 

Општине, заједно са приватним институцијама социјалне солидарности, надлежне су за 
изградњу највећег броја социјалних станова (44%). Приватна предузећа су надлежна за 
изградњу 42% социјалних станова, док 12% граде задруге. Добровољне организације 
постају све активније у становању за бескућнике. 
 

Economic Commission for Europe (2006). Guidelines on Social Housing. Principles and Examples. 
New York and Geneva: United Nations 
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АНАЛИЗА СЛУЧАЈА 

 
Програм друштвено подстицане станоградње у Хрватској 

 
Свеобухватни пројект реанимације станоградње, који је покренуло Министарство јавних 
радова, обнове и градитељства 2001. године, спроводио се кроз организовану градњу уз 
систем повољних кредита. Основне претпоставке овог програма биле су: 
 удео државе од 25% цене грађења;  
 кредитирање на рок од 30 година (20 година отплата кредита банци и 10 година 

отплата јавних средстава);  
 комунално опремљено земљиште за градњу осигурано од стране јединице локалне 

самоуправе по закону утврђеној цени (30% цијене);  
 максимална цена изградње нето стамбенога квадратног метра (односно максимална 

продајна вредност квадратног метра) формира се према еталонским цијенама;  
 могућност локалне самоуправе да по истим условима купује станове и додељује их 

у заштићени најам појављује се као средство вођења социјалне стамбене политике. 
Програм Друштвено потицане станоградње тржишно је оријентисан и о њему се само 
условно може говорити као о социјалној станоградњи. Један од дугорочних циљева 
програма био је да се ценом утиче на анархичну приватну станоградњу. Као инвеститор 
појављује се владина Агенција за промет некретнина. 
Смернице пројектантима (тзв. Привремени правилник) израдио је исте године Кабинет за 

становање Архитектонскога 
факултета. Тај се правилник 
добрим делом заснивао на 
Стандарду стана, зграде и 
насеља у друштвено усмјереној 
стамбеној изградњи, али се 
ограничио на стандард зграде и 
стана, не водећи рачуна о 
ширем аспекту (стандарду 
насеља), јер се тако 
(партикуларно, парцелу по 
парцелу) и проводио. 
Расписивани су конкурси како 
за техничку документацију, 
тако и за извођење. Програм је 
временом еволуирао, у његовој 
последњој фази расписивани су 
јавни урбанистички конкурси за 
студије детаљних планова 
уређења као подлога за даљу 
архитектонску разраду. 

У пројект Друштвено потицане станоградње било је укључено укупно 87 градова, односно 
опшина и правних лица. Градило се или се гради на 138 локација, а укупно је планирана 
изградња 7910 станова. Квалитети програма Друштвено потицане станоградње су 
евидентни (кредити с ниском каматном стопом, куће високе архитектонске вредности које 
задовољавају строге стандарде задате Правилником), али ни мане нису занемариве (узак 
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избор локација и станова, различито вредни станови по истој цијени). У Хрватској 2003. 
године долази до рекапитулације и установљивања одређених недоречености програма. 
Министарство је најавило проширење програма ПОС-а: грађење станова за најам, грађење 
социјалних станова, субвенционисање доградњи/адаптација постојећих зграда итд. 
Ослобађење од плаћања пореза на промет некретнина код прве куповине донекле је 
младим људима олакшало решавање стамбеног питања. 
Програмска новост, која је логично повезана са повећаним обимом станоградње, огледа се 
у увођењу концепта простора јавне намене у домену потицане станоградње, као и 
решавање проблема саобраћајног повезивања и комуналног опремања локација. Овако 
велики захвати захтевају шири друштвени консензус, па се брзина при одлучивању, уз 
непостојање процеса средњорочног програмирања и планирања, показала као 
контрапродуктивна. На пример, град Загреб није био сагласан са инвестирањем у целу 
инфраструктуру и уступање земљишта за локацију Сопница – Јелковец у општини Сесвете,  
што је био основни корак у провођењу програма подстицане стамбене изградње. У 
меðувремену су се промениле и политичке околности, тако да је цјели пројект 
(привремено) заустављен. 
На истом примеру могли су се уочити и проблеми везани за израду урбанистичких 
планова, пре свега нефлексибилност у међуодносима разних субјеката при изради планова 
које налаже већи захват. Како се убрзо показало, ad hoc састављени програм није био 
усклађен с планском регулативом. У Генералном урбанистичком плану Загреба нису 
предвиђени простори за такве (велике) програме, успркос великој потражњи за новим 
становима. 
Проблеми су постојали и при примени теоретски јединствене нето-цеене по квадратном  
метру, јер сви станови нису једнако квалитетни. Стамбене типологије, успркос привиду 
типолошке разноликости, сводиле су се на вишепородичне стамбене зграде П+4 и више; 
стамбени низови и породичне куће мање квадратуре нису се могле уклопити у параметре 
ПОС-а.  
 
Franić, T.S., L. Korelat, D. Vranić (2005). „Prilog analizi stambenih politika i planske stanogradnje 
Nizozemske i Hrvatske“. Prostor, Vol 13, No 2. 195 – 205       
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СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ СТАН СЕ МОЖЕ ПОСМАТРАТИ КАО НАЈЗНАЧАЈНИЈА КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 

ПОРОДИЦУ. СА ДРУГЕ СТРАНЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СТАНОВАЊА ЈЕ ВАЖАН АСПЕКТ ФУНКЦИОНИСАЊА 

ДРЖАВЕ, А ПОСЕБНО ЊЕНИХ ФИНАНСИЈА. ЦИЉ ОВОГ ПОГЛАВЉА ЈЕ УПОЗНАВАЊЕ СА НАЧИНИМА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРАВА НА СТАНОВАЊЕ, КРОЗ ДИСКУСИЈУ О МОДАЛИТЕТИМА ТРЖИШНОГ И 

НЕТРЖИШНОГ ФИНАНСИРАЊА СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ И НАЧИНИМА СУБВЕНЦИОНИСАЊА СТАНОВАЊА 

ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА. 



 

 

 

ОДРЖИВО  ФИНАНСИРАЊЕ  ОБЕЗБЕЂЕЊА  СТАНОВАЊА  ЈЕДАН  ЈЕ  ОД  НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ  ЕЛЕМЕНАТА 

ДОБРЕ СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ. ОДРЖИВИМ ФИНАНСИРАЊЕМ ТЕЖИ СЕ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

СТАНОВАЊА, БИЛО ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА, ИЛИ УЗ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ ПОДРШКЕ ОД СТРАНЕ 

ЈАВНОГ  И  ПРИВАТНОГ  СЕКТОРА.  ФИНАНСИРАЊЕ  ОБЕЗБЕЂЕЊА  СТАНА  ПОД  ТРЖИШНИМ  УСЛОВИМА 

ПОДРАЗУМЕВА  КУПОВИНУ  СТАНА,  ОДНОСНО  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ВЛАСНИШТВА  НАД  СТАНОМ, 
СОПСТЕВЕНИМ  СРЕДСТВИМА,  СРЕДСТВИМА  ПРОИЗВОЂАЧА,  СТАМБЕНОМ  ШТЕДЊОМ  ИЛИ 

РАЗЛИЧИТИМ  КРЕДИТНИМ  АРАНЖМАНИМА.  ДАНАС  СЕ  СТАМБЕНА  ПОЛИТИКА  У  ГОТОВО  СВИМ 

ДРЖАВАМА МОЖЕ ОПИСАТИ КАО МЕШАВИНА ЈАВНОГ РЕГУЛИСАЊА И ТРЖИШНИХ УТИЦАЈА, ПРИ ЧЕМУ 

ДРЖАВА  РАЗНИМ  СУБВЕНЦИЈАМА  И  ДРУГИМ  ИНСТРУМЕНТИМА  СТАМБЕНЕ  ПОЛИТИКЕ  УСМЕРАВА 

ТРЖИШНА  КРЕТАЊА.  СУБЈЕКТНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  СЕ  ОДНОСЕ  НА  ИНДИВИДУАЛНО  СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

ЗАКУПА ИЛИ КУПОВИНЕ СТАНОВА У ВЛАСНИШТВУ У СМИСЛУ СНИЖАВАЊА ЦЕНЕ КАПИТАЛА. ОБЈЕКТНЕ 

СУБВЕНЦИЈЕ СУ ПО ПРАВИЛУ ЈЕДНОКРАТНА КАПИТАЛНА ДАВАЊА, УСМЕРЕНА ПРЕ СВЕГА НА СТАН КАО 

ПРОИЗВОД,  КОЈЕ  СЕ  ДАЈУ  ЗА  ПОДСТИЦАЊА  СТАНОГРАДЊЕ  И  СНИЖАВАЊЕ  УЛАЗНИХ  ТРОШКОВА 

ИНВЕСТИТОРА.  У  ОВОМ  ПОГЛАВЉУ  УЧИЊЕН  ЈЕ  ПОКУШАЈ  ДА  СЕ  СИСТЕМАТИЗУЈУ  РАЗЛИЧИТЕ 

МЕТОДОЛОГИЈЕ  СТАМБЕНОГ  ФИНАСИРАЊА  И  ДА  СЕ  КРОЗ  ИЛУСТРАТИВНЕ  ПРИМЕРЕ  РАЗЛИЧИТИХ 

СХЕМА  КОЈЕ  СЕ  КОРИСТЕ  У  СВЕТУ  ПОДСТАКНЕ  НА  РАЗМИШЉАЊЕ  О  ОПТИМАЛНОМ  МОДЕЛУ 

СТАМБЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У СРБИЈИ.  

 

 

 

 

 

SUSTAINABLE  HOUSING  FINANCE  IS  ONE  OF  THE MOST  IMPORTANT  ISSE  OF  GOOD  HOUSING  POLICY.  BY 
CREATING  HOUSING  FINANCE  ON  A  SUSTAINABLE  MANNER,  THE  HOUSING  AFFORDABILITY  SHOULD  BE 
STRENGTHENED,  EITHER  ON  THE MARKET  OR  BY  USING  VARIOUS  PUBLIC  OR  PRIVATE  SUPPORT  SCHEMES. 
HOUSING FINANCE ON THE MARKET IS BASED ON HOUSING PURCHASE, I.E. PROVISION OF THE OWNERSHIP, BY 
USING OWN RESOURCES, RESOURCES PROVIDED BY THE PRODUCER, HOUSING SAVING OR VARIOUS  LOANS. 
CONTEMPORARY HOUSING POLICIES IN MOST OF COUNTRIES ARE SEEN AS A MIXTURE OF PUBLIC REGULATION 

AND MARKET MECHANISMS, WHERE  THE  STATE  INFLUENCES MARKET  THROUGH  VARIOUS  SUBSIDIES  AND 

OTHER INSTRUMENTS OF HOUSING POLICY. SUBJECT SUBSIDIES MEANS INDIVIDUAL SUBVENTIONING OF RENT 

OR HOME  PURCHASE  AIMED  TO DECREASE  CAPITAL  COSTS. OBJECT  SUBSIDIES  ARE OFTEN  SINGLE  CAPITAL 

TRANSFERS,  AIMED  PRIMARILY  ON  THE  HOME  AS  A  PRODUCT  AND  PROVADED  FOR  THE  STIMULATION  OF 

HOUSING  INDUSTRY  AND  DECREASING  OF  INPUT  BUILDING  COSTS.  THIS  CHAPTER  TRIES  TO  SYSTEMATISE 

DIFFERENT HOUSING FINANCE METHODOLOGIES AND TO  INITIATE THE THINKING OF BEST HOUSING FINANCE 

MODEL FOR SERBIA THROUGH BEST PRACTICE SCHEMES THROUGHOUT THE WORLD.  
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6. ФИНАНСИРАЊЕ СТАНОВАЊА  
 
 

Обезбеђивање стана представља најзначајнији предуслов функционисања 
породичног домаћинства. Стан представља највећу капиталну инвестицију за сваку 
породицу, ако се имају у виду просечни приходи. Са друге стране обезбеђивање 
становања у ширем смислу представља важан део функционисања државе, а 
посебно њених финансија. Због свега тога финансирање становања има шире 
импликације, како на квалитет живота појединца, тако и на функционисање јавног 
сектора. 

Основни циљ различитих облика стамбеног финансирања, односно 
финансирања у подручју становања, је осигуравање приступачности у стамбеном 
обезбеђивању становништва, најчешће кроз приступачне дугорочне кредитне 
аранжмане за куповину или уређење стамбеног простора, који су у правилу 
осигурани вредношћу некретнине.  

6.1. Начин обезбеђивања права на становање 

Право на становање може се обезбедити на два начина: обезбеђењем на 
тржишту (под условима понуде и потражње), или обезбеђењем уз подршку од 
стране јавног или приватног сектора.  

Тржишно становање (комерцијално становање, профитно становање) је 
облик обезбеђивања права на становање у целини под условима понуде и 
потражње, без интервенције државе (јавног сектора) у обезбеђењу земљишних, 
финансијских и других услова изградње, коришћења и одржавања стамбене 
јединице. Јавни сектор има улогу само код спровођења урбанистичке регулативе и 
одговарајућих техничких, грађевинских и хигијенских прописа приликом 
изградње, као и прописа у вези са режимом одржавања и коришћења стамбених 
објеката, којима се обезбеђује потребан (гарантован) квалитет становања и 
живљења.  

Нетржишно становање је начин задовољења стамбених потреба који се 
остварује уз различите облике подршке од стране јавног и приватног сектора и има 
различите појавне облике, изворе финансирања, финансијске олакшице, 
организационе форме, власнички статус и режиме коришћења. Намењено је 
домаћинствима који своје стамбене потребе не могу да задовоље тржишним путем 
на пристојан начин, у складу са стандардима становања утврђеним на националном 
или регионалном нивоу. Нетржишно становање се може класификовати према 
различитим критеријумима – према организационој форми (стамбене задруге, 
цивилни сектор – сигурне куће), према извору субвенција односно средстава 
(држава, локална управа, међународне донације, задужбине...). Концепт, политике 
и критеријуми нетржишног становања дефинишу се и уређују на националном 
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нивоу, а разрада и примена ових политика дефинише се и уређује на локалном 
нивоу.  

6.2. Тржишно финансирање обезбеђења стана 

Финансирање обезбеђења стана под тржишним условима подразумева 
куповину стана, односно обезбеђивање власништва над станом. Да би се купио 
стамбени простор, потребно је осигурати финансијска средства. Финансирање 
обезбеђења стана на тржишту може имати различите облике (УНЕЦЕ, 2005): 

 Финансирање сопственим средствима.  
o Финансирање средствима купца, односно корисника стана. Купац, 

односно будући власник стана обезбеђује финансирање из 
сопствених средстава. 

o Финансирање средствима породице или пријатеља. Чланови 
породице или пријатељи дају позајмницу власнику и на тај начин 
испуњавају функцију његовог финансирања и опслуживања. 

 Директно финансирање (финансирање средствима продавца). Продавац 
стана прихвата плаћања по продуженом временском распореду, самим тим 
дајући купцу посредни кредит. Продавац у овом случају финансира и 
опслужује кредит за добављање стана. Стамбена јединица, чије прибављање 
се финансира на овај начин, скоро увек ће служити као залога кредита, и у 
том случају се говори о хипотекарном кредиту.  

 Уговорно финансирање (стамбена штедња). Потенцијални купац 
обавезује се на раздобље претходне штедње уз каматне стопе ниже од 
тржишних, након чега стиче право на кредит, такође уз каматне стопе ниже 
од тржишних код пословних банака. Стамбена штедња поверава се 
специјализованим кредитним институцијама – стамбеним штедионицама, 
које врше и све додатне трансакцијске послове повезане са финансирањем 
становања. Кредити се грађанима додељују у складу са износом и 
временским трајањем стамбене штедње, а уговором се одређује износ 
штедње и циљани износ кредита, уз гарантовану фиксну каматну стопу. 
Штедиша преузима обавезу о уплати редовних штедних улога, а у тренутку 
кад је право на кредит остварено, кредити се додељују зависно од 
расположиве масе, према систему приоритета који узима у обзир укупан 
износ и време трајања штедње. Уговорени износ штедње обично чини 40- 
50% од циљаног износа зајма. У погледу висина каматних стопа код 
стамбене штедње, обично законске одредбе обвезују штедионице на 
лимитирану - максималну разлику у тим каматама. Овакав приступ подсиче 
штедњу и омогућава корисницима да користе кредите уз релативно нижу 
цену капитала. 

 Финансирање на основу депозита. Специјализоване институције – 
стамбена друштва или стамбене задруге, штедна удружења, националне 
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штедне банке, итд – кроз своје пословање прикупљају депозите из 
различитих извора, које користе за давање стамбених кредита грађанима.  

 Финансирање средствима треће стране: хипотекарни кредити 
o Финансирање средствима пословних банака. Банка издаје 

(хипотекарни) кредит власнику и на тај начин испуњавају функцију 
његовог финансирања и опслуживања. Средства из којих се дају 
хипотекарни кредити су финансијска средстава које банка добија од 
депозита својих улагача. 

o Финансирање средствима осигуравајућег предузећа. У неким 
случајевима осигуравајућа предузећа одобравају хипотекарне 
кредите преко такзваних хипотекарних банака (специјалне банке за 
питања заснивања кредита), које продају права на хипотекарни 
кредит осигуравајућем предузећу и касније обезбеђују његово 
финансирање и опслуживање. Са своје стране, осигуравајуће 
предузеће набавља средства од исплаћених премија својих 
осигураника и од додатних задуживања, на која се оно може 
обавезати. 

o Финансирање средствима финансијског предузећа. Слично као код 
осигуравајућих предузећа и овде специјализована финансијска 
предузећа (инвестициони фондови) пласирају кредите преко 
хипотекарних банака. Средства за хипотекарне кредите финансијска 
предузећа обезбеђују на тржишту капитала. 

o Финансирање средствима владе. Генерално, влада може 
обезбеђивати хипотеку (било директно првотворење или преко 
хипотекарних банака), кроз крајње финансирање од стране пореских 
обвезника или од стране владиних зајмопримаца.  

o Финансирање хартијама од вредности обезбеђених хипотекарним 
кредитом (хипотекарне обвезнице). Првотворац је било који 
„паковалац“ хипотеке (са другим хипотекама) у хартије од вредности, 
или продавац хипотеке другом лицу, које врши „паковање“. 
„Преносне“ хартије од вредности (тако назване због начина 
непосредног преноса плаћања купцу зајмопримчевог интереса и 
главнице) се затим продају страни која жели да држи хартије од 
вредности и прима интерес и отплату главнице, те због тога 
представља финансијера. Ова страна може бити приватни 
инвеститор, акционарски фонд, пензиони фонд, банка, осигуравајуће 
предузеће, или неко друго лице које је заинтересовано за хартије од 
вредности као инвестицију. Опслуживање може бити спровођено од 
стране заснивача или може бити продато специјалисти који 
обезбеђује ту услугу. Овакве хартије од вредности могу бити продате 
другим инвеститорима на ''секундарном тржишту''. 
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6.3. Субвенције за финансирање обезбеђења становања 

Стамбена политика у тржишно оријентисаним земљама може се описати као 
мешавина јавног регулисања и тржишних утицаја, где се утицај тржишне 
економије на одређени начин ремети, односно усмерава јавним интервенцијама. 
Владе спроводе политику директног и индиректног субвенционисања у области 
становања да би утицале на разне елементе: изградњу и коришћење станова, 
заштиту од превисоких најамнина, пружање помоћи одређеним “рањивим” 
категоријама становништва итд. Становања у тим земљама само делимично зависи 
од тржишних законитости понуде и потражње, јер држава разним субвенцијама и 
другим инструментима стамбене политике усмерава тржишна кретања у тој 
области. 

Субвенције се према циљу коришћења деле на субјектне и објектне. 
Субјектне субвенције су најчешће дугорочне и односе се на индивидуално 
субвенционисање закупа или куповине станова у власништву у смислу снижавања 
цене капитала. Са друге стране, објектне субвенције су по правилу једнократна 
капитална давања, усмерена пре свега на стан као производ, које се дају за   
подстицања станоградње и снижавање улазних трошкова инвеститора. И једне и 
друге субвенције стимулишу потражњу за квалитетнијим становима и омогућују да 
одговарајући стамбени простор постане приступачан већем броју људи. Осим тога, 
субвенције имају заштитну улогу јер се њима држава бори против наглог пада 
потражње у време рецесије и економске стагнације. 

У савременом финансирању обезбеђења становања могу се уочити два 
генерална приступа субвенционисању, од којих сваки има по неколико 
подваријанти: 

 Субвенције понуде - итервенције у систему стамбеног финасирања којима 
се мењају тржишни услови: 

 Неповратно финансирање (капитални грантови) субјеката који граде 
станове 

Финансирање капиталних инвестиција неповратним средствима представља један 
од најраширенијих облика субвенција у јавном секотру. Капиталне инвестиције 
које су под ингеренцијама локалних власти могу се финансирати из њиховог 
буџета, али је много чешћи случај да средства долазе са централног нивоа у виду 
капиталних грантова локалним властима. На пример, у Великој Британији 
неповратна средства за финасирање капиталних инвестиција из државних фондова 
пласирају се преко општина стамбеним удружењима, које их троше за остваривање 
доступног становања за сиромашне25. Слично је и у другим развијеним земљама: 

                                                 
25 Један од познатијих примера давања субвенција у виду неповратних средстава је Housing 
Association Grant (HAG) у Великој Британији. Од 1974. године HAG представља основни програм 
субвенционисања становања од стране државе и усмерен је ка стамбеним асоцијацијама у државном 
власништву. Средства се пласирају преко локланих самоуправа, односно њихових стамбених 
агенција. Стамбене асоцијације овим средствима граде станове по повлашћеној цени (“low-cost 
housing”) који се издају у закуп под повољним закупнинама породицама које испуњавају услове. За 
закуп оваквих станова постоје листе чекања. Ниво закупнине делом зависи од учешћа HAG-а у 
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државни буџети су главни извор прихода стамбених организација у локалном 
јавном сектору у Аустралији и Новом Зеланду, као и у САД. Капиталним 
грантовима често се финасирају организације цивилног и приватног сектора, које 
се баве обезбеђивањем станова: таквих случајева има у Француској, Канади, 
Финској, итд. Због ограниченог нивоа средстава све је чешћи случај да се 
капиталним грантовима уместо изградње станова финансира закупнина станова за 
најугроженије, или да се станови граде само за нарочито угрожене категорије 
становништва. Неповратна средства су веома присутна ког програма 
ревитализације и обнављања градова. 

У досадашњој пракси у свету као најефикаснији системи показали су се они у 
којима финансирање стамбене изградње не зависи од политике и буџетске  
расподеле. То значи да је алиментирање средстава за одређене намене одвојено од 
одлучивања о државном буџету и регулисано посебним законима, па тиме и 
независно од политичких опција које сваке године учествују у усвајању буџета26.  

 Директно кредитирање од стране државе (државне стамбене банке, 
односно кредитне институције у којима држава има већинско власништво и 
које кредитирају обезбеђење становања, обично на тај начин што им се 
омогућује задуживање под повољним условима из државних фондова); 

 Субвенционисање кредита за стамбену изградњу из државних фондова 
(држава обезбеђује приватним или компанијама у власништву државе 
кредите под условима повољнијим од тржишних, најчешће из пензионих 
фондова или других парабуџетских извора); 

Обезбеђење повољних кредита за инвестирање у стамбену изградњу и издавање 
станова кроз субвенционисање каматних стопа је један од ефикаснијих механизама 
за повеђање понуде и, самим тим, смањење цена станова. Кредити под повољним 
условима могу се пласирати како преко јавних институција, тако и преко 
приватних, с тим што се у првом случају могу очекивати већи трошкови самог 
програма кредитирања. Један од познатијих примера за овакве кредите је 
француски модел HLM субвенционисаних кредита, које могу повлачити 
специјализоване стамбене организације, којих у Француској има преко 1.200. Три 
четвртине чине агенције за издавање станова по повлашћеним условима 
(organismes d’habitations a loyer modéré – HLM), док су остале полуприватне sociétés 
d’économie mixte à activité immobilière. За обезбеђивање становања по повлашћеним 
условима за сиромашна домаћинства ове организације могу добити јефтине 
дугорочне кредите, који се обезбеђују из депозита код Националне штедионице 
(Caisse d’Epargne) или у Француској најпопуларније штедне организације „Ливрет 
А“.  

 Обезбеђење државних гаранција за умањење укупног кредитног ризика 
(најчешће кроз механизме осигурања кредита од стране државе); 

                                                                                                                                                 
финасирању изградње. Иако је у почетку учешће капиталних грантова покривало чак 90% цене 
изградње, данас се то учешће смањује на половину инвестиције. 
26 Пример таквог закона којим се омогућава константан прилив новца за наменско финансирање 
стамбене изградње у Аустрији је Савезни закон о наменској дотацији за унапређење стамбене 
изградње 
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Општинске стамбене организације по правилу добијају државне гаранције за 
дугорочно кредитирање стамбене изградње. Ово је чест случај у европским 
стамбеним системима, на пример у Данској, Великој Британији и Холандији. 
Холандски систем има посебан гаранцијски фонд за финансиранје стамбене 
изградње. 

 Обезбеђење државних гаранција за умањење ризика пословања (држава 
успоставља институције које обезбеђују гаранције за осигурање 
ликвидности предузећа, обезбеђење ризика од промене каматних стопа и 
слично); 

 Субвенције за финансирање становања у закупу (неке државе успостављају 
паралелни систем за обезбеђење понуде станова у условима закупа, који се 
често поистовећује са системом социјалног становања, користећи различите 
механизме улагања, контроле или преузимања кредитног ризика). 

 Субвенције потражње - директне субвенције за домаћинства 

 Неповратна давања (капитални грантови) домаћинствима - 
субвенционисање трошкова прибављања стана у власништву за сиромашна 
домаћинства (држава додељује одређени новчани износ домаћинствима са 
ниским примањима за подмиривање дела трошкова прибављања стана или 
за друге намене везане за становање); 

Капитални грантови који се директно дају сиромашним домаћинствима врло су 
ретки у пракси развијених држава због тога што ниво развијености у овим земљама 
углавном омогућава домаћинствима да штедњом или повољним стамбеним 
кредитима задовоље своје потребе за станом у власништву. Прва схема директних 
капиталних грантова појавила се у Чилеу 1975. године, да би већ у наредним 
деценијама и многе друге земље Латинске Америке прихватиле овај вид 
стимулисања стамбене потрошње. У земљама у којима је друштвено благостање на 
нижем нивоу, а системи стамбеног финансирања недовољно развијени, капитални 
грантови могу бити једино или најповољније решење за решавање стамбене 
оскудице. Међутим, и у неким развијеним земљама још увек постоје програми 
капиталних грантова: у Шкотској се овакви грантови додељују преко организације 
Scottish Homes за домаћинства у зонама или деловима градова који су под 
посебним програмима рехабилитације, док у Норвешкој постоји програм грантова 
за домаћинства која обезбеђују први стан (најчешће у закуп), као и за унапређење 
квалитета становања старијих и осетљивих друштвених група. Новчани износ за 
капиталне грантове најчешће се даје у виду ваучера који се може употребити за 
изградњу или реновирање куће. Највећи проблем код овакве врсте субвеционисања 
је како обезбедити да субвенције добију само она домаћинства која су 
најсиромашнија и не могу самостално обезбедити средства. У пракси се често 
дешавало да због недовољно развијених механизама контроле субвенције добијају 
и они који на њих немају право. Са друге стране, овакав вид субвенционисања 
стамбене потражње смањује кредитни ризик државе, абог чињенице да се ради о 
једнократној помоћи. 
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 Субвенционисање стамбене штедње (држава омогућава повољније услове 
домаћинствима која до стана долазе кроз систем стамбене или уговорне 
штедње, директно, као и кроз лакши приступ другим врстама субвенција); 

„Баушпар“ систем уговорне стамбене штедње 

Један од најпознатијих система уговорне стамбене штедње је такозвани „Баушпар“ 
систем у Немачкој. Он дозвољава обједињавање средстава прикупљених кроз уговорну 
штедњу по каматним стопама испод тржишних, са перспективом давања стамбеног 
кредита по каматној стопи фиксираној на најнижу тржишну стопу у тренутку 
закључивања “Баушпар“ уговора. Стамбене штедне банаке „Баушпаркасе“ 
(„Bausparkassen“), кредитна удружења која одобравају кредите за индивидуалну 
стамбену изградњу у Немачкој, а које су иначе потекле из Уједињеног Краљевства пре 
око 300 година, финансирале су се кроз заједничку организацију самопомоћи, ради 
побољшања лоших стамбених услова након Првог светског рата (нарочито за ниско и 
средње доходовне групације становништва). Ове „штедне заједнице“ су својим 
члановима дозвољавале да штеде по прописаним условима и да добијају кредите према 
предходно регулисаном распореду. Данас, у Немачкој постоји 27 „Баушпаркаса“, које 
управљају са више од 32 милиона уговора вредних око 670 милијарди евра. Тржишни 
удео „баушпаркаса“ у 2002. је чинио 36,8%, за чиме су према истом показатељу следиле 
штедне банке са 31,9%, што у укупном обиму кредита износи око 30 милијарди евра. 
„Баушпаркаса“ има кључну улогу у првој куповини стамбеног простора, посебно за 
млађе породице, које немају довољно средстава. ''Баушпар'' средства такође 
представљају популаран инструмент за финансирање обнове и модернизације 
стамбеног простора, што обично захтева мања финансијска средства (око 10.000-20.000 
евра). Хипотекарне банке одобравају кредите који стартују од 50.000 евра, јер за њих 
мања кредитна средства нису профитабилна. Друго решење би требао да буде 
потрошачки кредит. Међутим, каматна стопа на такав кредит је увек знатно виша од 
стопе хипотекарног кредита. „Баушпар“ кредити се нуде са каматном стопом која 
варира између 4% и 5%, док у исто време, потрошачки кредити имају знатно вишу  
каматну стопу . 

Штедња за стамбену изградњу се заснива на начелу самопомоћи и солидарности и 
подстиче приватну иницијативу, што за државу представља олакшање у 
осигуравању средстава за станоградњу. Власништво стамбеног простора даје 
појединцу већу сигурност и омогућује боље коришћење постојећег стамбеног 
фонда. Штедња за стамбену изградњу и власништво над станом представљају 
најбољу заштиту од нестабилних прилика на стамбеним и финансијским 
тржиштима, омогућавају породицама да живе у становима који нису оптерећени 

отплатом кредита и најамнинама, али уједно повећавају стамбену тражњу. Због 
свега тога многе државе подстичу стамбену штедњу премијама које у основи 
представљају облик бесповратне субвенције која се дају у одређеном проценту на 
обично лимитирани износ штедње. У свету је уобичајено да се послови штедње за 
стамбену изградњу и све додатне трансакције повезане са том делатношћу воде у 
специјализованим кредитним институцијама – стамбеним штедионицама, које 
подлежу строгим правилима понашања и надзору државе.  

Кредити се клијентима додељују зависно од износа штедње и њеног временског 
трајања, а уговором се одређује износ штедње и циљани износ кредита, уз 
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гарантовану фиксну каматну стопу. Штедиша преузима обвезу о уплати редовних 
штедних улога, а у тренутку кад је право на кредит остварено, кредити се додељују 
зависно од расположиве маси средстава, према приоритетима који узимају у обзир 
укупан износ и рок трајања штедње. Уговорени износ штедње обично чини 40 до 
50% од циљаног износа зајма, а зависи од трајања штедње и рока отплате кредита. 
Обично законске одредбе обвезују штедионице на лимитирану - максималну 
разлику у каматама. 

 Директно субвенционисање камата (држава директно плаћа део камате на 
стамбене кредите код пословних банака); 

Субвенционисање камата је један од најчешће примењиваних облика субвенција за 
домаћинства. Данас постоји читав низ механизама за субвенционисање камата, 
зависно од начина финасирања. Држава може да плаћа фиксни износ као део 
камате на стамбени кредит, или да тај износ буде проценат каматне стопе. У 
Данској, на пример, држава финасира пензионере кроз одобравање 

субвенционисаних кредита, а износ субвенције мора да буде враћен држави ако се 
стан прода. У САД домаћинства која купују први стан могу од државе добити 
кредит под повољним условима преко програма Homebuyers Opportunity 

Издаци и субвенције за становање у неким земљама Европе  
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Programme (HOP), с тим да се овај износ мора отпалтити у року од пет година. 
Сличне програме обезбеђује државна Стамбена банка у Норвешкој, или синдикалне 
организације у Грчкој. На пример,  стартни кредити у Норвешкој уведени су 2003. 
године, и заменили су раније  „кредите за први стан“ и „кредите за куповину куће 
за угрожене“. Општине и Влада деле кредитни ризик за стартне кредите на однос 
25% према 75% ризика на остатак кредита. Каматне стопе и услови отплате 
средстава Стамбене банке се поклапају са оним за основне кредите. Међутим, у 
принципу, свака поједина општина може одредити услове плаћања кредита које 
општине саме дају. Оно што је заједничко за све ове програме у развијеним 
земљама је да су ограничени по обиму и усмерени ка најсиромашнијим слојевима 
становништва.  

 Гаранције (држава или предузеће даје гаранције за отплату стамбених 
кредита домаћинстава); 

Један од највећих проблема за домаћинства која желе да уз кредитно задуживање 
дођу до стана је недостатак индивидуалних гаранција које пословне банке траже за 
одобравање кредита. Давањем гаранција од стране државе овакви проблеми могу се 
лакше решити. У основи оваквих субвенција је подела ризика између сиромашних 
домаћинстава и државе (или предузећа која на овај начин обезбеђују прибављање 
станова својим радницима). Неке државе за ове намене организују посебне 
фондове, док се у другим развијају слични фондови у приватном власништву (као 
што је, на пример, гаранцијски стамбени фонд Холандије).  

 Субвенционисање пореза (држава умањује вредност опорезивог прихода 
чланова домаћинства за вредност отплате стамбеног кредита). 

Позитивна пореска дискриминација домаћинстава која прибављају стан на 
стамбеном тржишту предсатавља широко прихваћену меру субвенционисања 
становања. Субвенционисање се може вршити на више начина: одобравањем 
пореских кредита у висини отплате стамбеног кредита, смањењем пореза на 
имовину, ослобађањем од других пореских обавеза (порези на промет стана, порез 
на капиталну добит), или на друге начине. Овакви механизми широко су 
прихваћени у западним земљама од краја II светског рата, и одобравани су без 
обзира на имовинско стање домаћинстава. Осамдесетих и деведесетих година 
уводе се мере за њихово ограничавање само на сиромашна и угрожена 
домаћинства. Смањење цене стана коришћењем субвенционисаних пореских 
обавеза је различито од земље до земље. У Финској се цена стана смањује до чак 
30%, док је, на пример, уштеда у Немачкој само 6%.  

 Субвенционисање трошкова становања (Одређеним домаћинствима држава 
даје помоћ за покриће трошкова становања - најамнина, а на основу 
њихових примања и имовинског стања). 

Код примене мера субвенционисања трошкова становања за породице са ниским 
примањима најамнине се одређују административно, и то не толико у смислу 
контроле, као што је случај у приватном најамном становању. Висина најамнине по 
правилу зависи од стварних трошкова (амортизација, трошкови одржавања и 
управљања) и субвенције, а често укључује и ограничен профит за инвеститора. Те 
најамнине могу се и чисто административно одређивати, али генерално гледано 
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модел одређивања висине најамнина зависи од система субвенционисања. Наиме, 
ако најмопримац није у стању платити најамнину и трошкове становања, постоје 
програми за субвенцију тих трошкова у оквиру система социјалне заштите. 
Социјално угроженим домаћинствима субвенционисање најамнине може 
обухватити и помоћ за подмиривање трошкова комуналија, али у том случају се 
лимити примања веома пажљиво одмеравају.  

104    Слободан Милутиновић 



    ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 
 

 

АНАЛИЗА СЛУЧАЈА 

 
Развој стамбеног тржишта у Србији после 1990. године 

 
Истовремено са окончањем приватизације почиње да се у малом обиму формира 
секундарно тржиште станова. 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. 

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. Оснивањем 
Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК) 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. 

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. 

Да би се додатно поспешио овај процес, држава од 2006. уводи субвенционисање 
стамбених кредита, што укупно представља најјачу системску меру стамбене политике 
после приватизације. Овим програмом 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 милиона евра, у 
2007. до 44 милиона евра, колико је било буџетом предвиђено у 2008. Укупно буџетско 
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издвајање за субвенционисање кредита у 2008. години је било предвиђено кроз три 
програма: (1) за запослене у здравству (око 7 милиона евра); (2) за запослене у Војсци (око 
12,5 милиона евра) и (3) за домаћинства са носиоцем до 45 година старости, без стана (око 
24,5 милина 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. 

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. 
Урбанистички завод Београда (2009). Студија социјалног становања 
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СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ ЈЕ ИНСТРУМЕНТ СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПРИСТОЈНИ 

УСЛОВИ СТАНОВАЊА ГРАЂАНИМА КОЈИ ТО НЕ МОГУ ДА ОСТВАРЕ ПО ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА. САМИМ 

ТИМ ШТО ПРЕДСТАВЉА ОБЛИК ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ДРЖАВЕ У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА И СТАМБЕНЕ 

ПОТРОШЊЕ, ОНО ПРЕДСТАВЉА ЈЕДАН ОД НАЈВАЖНИЈИХ СЕГМЕНАТА СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

(ДРЖАВЕ, РЕГИОНА ИЛИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ). ЦИЉ ОВОГ ПОГЛАВЉА ЈЕ АНАЛИЗА ПОЛИТИКА 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У СВЕТУ И НАШОЈ ЗЕМЉИ, КРОЗ КОНТЕКСТУАЛНУ АНАЛИЗУ ИСТОРИЈСКОГ 
РАЗВОЈА, РЕГУЛАТИВНОГ, СТРАТЕШКОГ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА. 



 
 
 
СОЦИЈАЛНО  СТАНОВАЊЕ  ЈЕ  ИНСТРУМЕНТ  СТАМБЕНЕ  ПОЛИТИКЕ  КОЈИМ  СЕ  ОБЕЗБЕЂУЈУ  ПРИСТОЈНИ 

УСЛОВИ  СТАНОВАЊА  ГРАЂАНИМА  КОЈИ  ТО  НЕ  МОГУ  ДА  ОСТВАРЕ  ПО  ТРЖИШНИМ  УСЛОВИМА. 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ  СЕ  У  НАЈВЕЋОЈ  МЕРИ  У  ЛОКАЛНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА,  ОД  СТРАНЕ  ЛОКАЛНЕ  УПРАВЕ  ИЛИ 
НЕПРОФИТНИХ СТАМБЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, И УЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ДРЖАВЕ, КОЈА МОЖЕ БИТИ 

УСМЕРЕНА  НА  СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  ПОНУДЕ  ИЛИ  ТРАЖЊЕ.  МОЖЕ  БИТИ  ОРГАНИЗОВАНО  КАО 

КРЕДИТИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ  СТАНОВА,  ПОМОЋ  У  ПЛАЋАЊУ  ЗАКУПНИНЕ  ИЛИ  СУБВЕНЦИЈА  ЗА  СТИЦАЊЕ 

СТАНА  У  ВЛАСНИШТВУ.  САМИМ  ТИМ ШТО  ПРЕДСТАВЉА  ОБЛИК  ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  ДРЖАВЕ  У  ОБЛАСТИ 

СТАНОВАЊА  И  СТАМБЕНЕ  ПОТРОШЊЕ,  ОНО  ПРЕДСТАВЉА  ЈЕДАН  ОД  НАЈВАЖНИЈИХ  СЕГМЕНАТА 

СТАМБЕНЕ  ПОЛИТИКЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  (ДРЖАВЕ,  РЕГИОНА  ИЛИ  ЛОКАЛНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ).  ИНТЕРВЕНЦИЈА 

ДРЖАВЕ  ЈЕ  НЕОПХОДНА  КАКО  БИ  СЕ  СТАНОВАЊЕ  ПРИЛАГОДИЛО  МОГУЋНОСТИМА  РАЗЛИЧИТИХ 

КАТЕГОРИЈА  ГРАЂАНА,  ПО  ПРАВИЛУ  ОНИХ  СА  НИЖИМ  ИЛИ  СРЕДЊИМ  НИВОИМА  ПРИХОДА.  ДАНАС 

ПОСТОЈЕ  РАЗЛИЧИТИ СИСТЕМИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА,  БИЛО ДА СУ  РАЗВИЈЕНИ КАО РЕЗИДУАЛНИ 
(УСМЕРЕНИ  САМО  НА  СОЦИЈАЛНО  НАЈУГРОЖЕНИЈА  ДОМАЋИНСТВА),  ОПШТИ  (УСМЕРЕНИ  НА 

ДОМАЋИНСТВА  СА  НИСКИМ  ПРИМАЊИМ)  ИЛИ  УНИВЕРЗАЛНИ  (УСМЕРЕНИ  НА  ЦЕЛОКУПНО 

СТАНОВНИШТВО).  СИСТЕМ  СОЦИЈАЛНОГ  СТАНОВАЊА  У  СРБИЈИ  ТЕК  ЈЕ  ПОЧЕО  ДА  СЕ  ИЗГРАЂУЈЕ 
УСВАЈАЊЕМ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ 2009. ГОДИНЕ.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
SOCIAL HOUSING IS AN INSTRUMENT OF HOUSING POLICY AIMED TO PROVIDE DECENT HOUSING CONDITIONS 

TO  THE  CITIZENS  UNABLE  TO  AFFORD  IT  UNDER  ON  THE  MARKET.  IT  IS  PROVIDED  MOSTLY  IN  LOCAL 

COMMUNITIES  THROUGH  THE  ACTIONS  OF  LOCAL  GOVERNMENTS  OR  NON‐FOR‐PROFIT  HOUSING 

ASSOCIATIONS, AND BY USING STATE FINANCIAL SUPPORT, TARGETED TO SUPLY OR DEMAND SUBSIDIES.  IT 
CAN BE OPERATIONALISED THROUGH THE LOANS FOR HOME BUILDING, SUBSIDY FOR RENT OR SUBSIDY FOR 
HOME  OWNERSHIP.  GIVEN  IT  IS  THE  WAY  OF  STATE  INTERVENTION  IN  HOUSING  AND  HOUSING 

CONSUMPTION,  SOCIAL  HOUSING  MEANS  ONE  OF  THE  MOST  IMPORTANT  SEGMENTS  OF  COMMUNITY 

HOUSING POLICY (STATE, REGIONAL OR LOCAL). STATE INTERVENTION IS NECESSARY TO ADJUST HOUSING TO 
VARIOUS  POLULATION  GROUPS,  BY  THE  RULE  TO  THE  ONES  WITH  LOW  OR  MEDIUM  INCOME  LEVELS. 
CURRENTLY DIFFERENT SOCIAL HOUSING SYSTEMS CAN BE SEEN, EITHER DEVELOPED AS RESIDUAL (TARGETED 
EXCLUSIVELLY  TO  SOCIALLY  MOST  VULNERABLE  HOUSEHOLDS),  GENERAL  (TARGETED  LOW  INCOME 

HOUSEHOLDS), OR UNIVERSAL (TARGETED TO OVERALL POPULATION). SOCIAL HOUSING SYSTEM  IN SERBIA 
WAS INITIATED RECENTLY BY PASSING LAW ON SOCIAL HOUSING IN 2009. 
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7. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 

7.1. Oсновни појмови и правни оквир 

Развој тржишне економије, пре свега у земљама у транзицији, доводи до 
различитих облика социјалног раслојавања и 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 угрожених категорија 
становништва и породичних домаћинстава без стана. 

Осигурање одговарајућег броја станова одговарајућег квалитета за грађане 
који их не могу сами осигурати за себе, један је од основних циљева стамбених 
политика бројних земаља, мада обухват и ниво реализације тог циља варира 
зависно од приступа власти том задатку. Социјално становање је облик становања 
којим се обезбеђују пристојни услови становања грађанима који то не могу да 
остваре по тржишним условима.  

Општеприхваћена дефиниција социјалног становања не постоји. У 
прошлости се под овим термином подразумевало издавање станова под закуп уз 
бенефицирану закупнину. Данас се социјалном становању прилази шире, као 
прихваћеном концепту субвенционисања становања субвенцијама било које врсте. 
При томе се, пре свега, мисли на објектне субвенције, којима се субвенционише 
изградња станова, и субјектне субвенције, или стамбене додатке, којима се 
субвенционишу домаћинства – корисници станова. Субвенције се могу срести у 
различитим облицима: као директне дотације корисницима или предузетницима 
који граде станове, као пореске олакшице и као друге врсте подршке  које дају 
повољније услове од оних који владају на тржишту. Под појмом социјалног 
становања подразумева се финансирање, изградња и/или додељивање станова 
од стране државе социјално угроженим категоријама становништва (Centre on 
Housing Rights and Evictions, 2000). Европски комитет за координацију социјалног 
становања (CECODHAS) дефинише социјално становање као „...становање чија је 
доступност контролисана постојањем алокативних принципа којима се 
фаворизују домаћинства са тешкоћама у обезбеђивању смештаја под 
тржишним условима“ (Група 484, 2008). Самим тим што представља облик 
интервенције државе у области становања и стамбене потрошње, социјално 
становање је један од најважнијих сегмената стамбене политике заједнице (државе, 
региона или локалне заједнице). 
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Примери концепта социјалног становања у неким европским државама 
 
Аустрија 
Иако не постоји званична дефиниција „социјалног становања“, три опште категорије се 
могу подвести под тај појам: 
- Општински станови за издавање; 
- Станови за „општу добробит“, које граде непрофитне стамбене асоцијације (задруге) за 

издавање и продају; и 
- Субвенционисано (приступачно) становање које граде општине, стамбене асоцијације 

(задруге) и приватни предузетници, а које се финансирају из јавних субвенција и 
намењени су популацији са ниским примањима, за издавање под закуп или продају. 

Од укупног постојећег стамбеног фонда 28% отпада на социјалне станове за издавање, а 
отприлике толика је и годишња продукција станова за социјално становање. 
 
Данска 
Непрофитне стамбене организације (стамбене задруге), као правна лица у приватном 
власништву су призната од стране општина да се баве послом изградње и издавања станова 
под закуп. Социјално становање у Данској подразумева искључиво издавање станова који 
не могу бити продавани. Стамбене задруге поседују и управљају фондом који чини 20% 
укупног стамбеног фонда, с тим да оне реализују и око 35% укупне нове стамбене 
изградње. 
 
Ирска 
Социјално становање је широко дефинисано као становање које обезбеђује локална управа 
и овлашћене непрофитне стамбене институције (волонтерске стамбене асоцијације и 
стамбене задруге) за особе које нису у могућности да дођу до стана из сопствених прихода. 
То укључује породице са ниским примањима, старе, особе са инвалидитетом, бескућнике, 
особе које воде номадски начин живота и младе особе које напуштају институционалну 
негу без могућности да се врате у породични смештај. Близу 9,5% укупног стамбеног 
фонда се односи на социјално становање под закуп и 90% тих станова су општински и 
општине њима управљају. Део социјалног становања подразумева и становање у личном 
власништву у моделу сувласништва са општинама, а нови модел општинских шема 
приступачног становања (Local Authorities Housing Scheme), уведен 1999. тиче се 
субвенционисаних хипотекарних кредита за оне који купују стан први пут у ширим 
урбаним зонама где цене станова брзо расту. 
 
Извор: Мојовић, 2005, према Needham, B. and G. De Kam (2000). Land and Social Housing. 

7.2. Историјски развој социјалног становања 

7.2.1. Западна и Северна Европа 
 

Стамбене политике у замљама Западне Европе пре Другог светског рата 
биле су у највећој мери условњене деловањем тржишта. Улога јавног сектора била 
је минимална и сводила се углавном на мере усмерене ка сиромашним слојевима 
становништва. У овом периоду социјално рентално становање у великом обиму 
почиње да је јавља најпре током двадесетих година, као инструмент решавања 
стамбене кризе и бројних социјалних и економских проблема након Првог светског 
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рата. Стамбени програми су у највећој мери били усмерени ка бројним 
домаћинствима радничке и средње класе, и обично су били привременог карактера. 

По завршетку Другог светског рата улога државе у формирању и 
спровођењу стамбених политика расте у готово свим земљама Западне Европе. 
Обнова ратом уништених градова условила је потребу финансирања нове стамбене 
изградње путем субвенционирања или директног финансирања из државних 
фондова. Овај тренд, присутан све до почетка шездесетих година двадесетог века, 
довео је до масовне изградње социјалних станова. Социјално становање постаје 
кључни инструмент за решавање проблема стамбеног дефицита и финансирано је 
углавном из јавних извора. Тада широко заступљена Кејнезијанска економска 
теорија, базирана на одржавању пуне запослености и економског раста 
представљала је идеални оквир за овакву улогу државе у остваривању стамбене 
политике. Нагласак је био углавном на стамбеној изградњи; питања управљања и 
други економски аспекти су били занемарени. Током овог периода, социјално 
становање, са закупнином испод тржишне, није било усмерено ка најсиромашнијим 
домаћинствима, већ поново ка средњој класи. 

У периоду од 1960. до 1975. године мења се фокус стамбене политике у 
западноевропским земљама. Усредсређеност на масовну стамбену изградњу бива 
замењена напорима за побољшање квалитета становања и урбане обнове. Улога 
јавног сектора полако слаби и стамбене политике се прилагођавају укупним 

Социјално становање у Француској 
 

 
Социјални станови у насељима Colonel-Fabien, Auguste-Delaune и Pierre-Sémard у Сен 
Денију, Париз (снимак Ј. Ришара из 1972. године). Како би се превазишла послератна 
стамбена несташица, град Сен Дени је промовисао политику социјалног становања 
изградњом насеља Пол Легвен и Колонел Фабијен. Пројекат Колонел Фабијена, започет 
1948. године, изграђен је на бившем војном земљишту, које је припало граду по 
послератној демилитаризацији Париза.  
Извор: www.culture.gouv.fr. 

    109 



ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 
 

Потребе за социјалним 
становањем у Енглеској 

Асоцијација локалних власти Енглеске 
у свом извештају из 2008. године 
процењивала је да ће у 2010. години 
сваки десети становник Енглеске и 
Велса бити на листи чекања за 
социјални стан и да ће у годинама које 
следе број становника који ће моћи да 
станују само уз субвенције државе 
нарасти са један на пет милиона. На тај 
начин листа оних којима је потребно 
обезбедити социјално становање 
премашиће број људи који су на овој 
листи били после Другог светског рата, 
када је земља била масовно 
бомбардована! Извор: www.lga.gov.uk 

економским трендовима раста. Станови у 
приватној својини се тада укључују у 
политичке програме за социјално становање. 
Социјално становање је још увек присутно у 
стамбеним политикама. Међутим, у раним 
седамдесетим економија је у замаху, више 
нема израженог стамбеног дефицита и 
проценат станова у власништву расте. 
Становање више није приоритет у државним 
политикама и по први пут се јавља вишак 
станова. Све ово, као и нека лоша искуства 
из предходног периода у управљању 
социјалним становима, доводи до опадања 
тренда социјалне стамбене изградње у 
Западној Европи. 

Јачање неолибералне оријентације у периоду после 1975. године довело је 
до поновне оријентације на деловање тржишних механизама у стамбеној политици. 

Општински станови у Манчестеру после 1950. 

 
Начин живота у Манчестеру у Великој Британији током индустријске револуције 
подразумевао је да су станове за највећи број породица обезбеђивали њихови 
послодавци. После 1950. године нова послератна лабуристичка влада започела је 
масовне програме изградње социјалних станова и широм земље почео је да се 
примењује модел становања у становима који су власништво општине (такозвани 
„council estates“, присутни у пракси Велике Британије и данас). Манчестер није био 
изузетак – напротив, постао је европски град са највећим бројем општинских станова. 
Тиме је успостављен принцип да свако има право на становање, али да при томе немају 
сви право на поседовање стана. Тек касније, у периоду „тачеризма“ доћи ће до промене 
ове парадигме. Слика преузета са www.chanell4.com. 
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Економска рецесија изазива смањење државних буџета и инвестиција у 
станоградњу. У овом периоду стамбену политику, у оквиру ширег концепта 
развоја социјалних држава, одређује основна дилема о стану као капиталној 
инвестицији која се остварује на тржишту, зависно од понуде и потражње. 
Слаби улога државе и, самим тим, смањује се јавна стамбена потрошња. Због 
утиска да је стамбени проблем у европским државама друштвеног благостања 
решен, стамбено тржиште је једно од првих сфера из којих су се поједине развијене 
европске земље, под утицајем нео-либералних идеја, повукле. Субвенсионисање 
становања се потпуно редукује и усмерава готово искључиво на најрањивије 
друштвене групе27. Стамбена политика више није усмерена на интервенцију 
државе, већ се своди на олакшавање и оспособљавање породица да под тржишним 
условима дођу до стана. Међутим, када је стамбена политика у највећој мери 
ослоњена на деловање тржишта, онда је стамбени сектор више завистан од личних 
преференција корисника – купаца станова и њихових избора. Промењен 
демографски и социјални састав становништва, пораст социјалних разлика и 
разлика у расподели прихода утиче на динамику потражње. С једне стране, то води 
ка већој разноврсности образаца животних стилова и избора становања. Ljуди са 
већим слободним приходом траже бољи животни стандард и покрећу тржиште ка 
много атрактивнијем окружењу. С друге стране, сиромаштво се испољава у 
порасту броја људи који примају помоћ друштва, порасту бескућништва и општој 
деградацији животног стандарда. У Западној Европи, стамбене политике 
наглашавају важност финансијских инструмената у олакшавању доступности и 
могућности избора. Ипак, разлика између прихода и улазних трошкова наставља да 
се повећава за ниско-доходовна домаћинства, чинећи доступно и високо 
квалитетно становање све тежим за обзбеђивање (UNECE 2003: 16). Повећање 
недовољно квалитетног становања и пораст бескућништва угрожава квалитет 
градског живота (Priemus, Kleinman, Maclennan and Turner 1993: 26, 27). Због тога 
се као додатни циљеви стамбене политике уобличавају борба против 
бескућништва, избегавање социјалне поларизације и сегрегације, као и повећање 
социјане кохезије. 

У овом периоду системи осигурања становања широм Европе доживели су 
велике промене, које се у најкраћем могу окарактерисати као прелазак са стратегија 
„обезбеђивања“ ка стратегијама „омогућавања“. Улога државе у стамбеном 
збрињавању слаби, док се њене пређашње одговорности преносе на друге 
институције – локалне заједнице, невладине организације и приватни сектор. 
Растући проблеми финансирања система социјалне заштите у многим су земљама 
као резултат имали сужавањем критеријума за остваривање права на  социјално 
становање. Данас се финанцијска способност домаћинства да купи стан  сматра 
једним од кључних проблема у свим европским земљама. Деведесете године 
донеле су демонополизацију и либерализацију цена услуга у свим деловима 
Европе, премда због различитих разлога. Иако се може рећи да су тржишна решења 
у остваривању стамбене политике довела до веће ефикасности, чињеница је, 

                                                 
27 Ситуација се, наравно, не може генерализовати. На пример, У Холандији и Аустрији наставља се 
висок степен укључености владе, најмање до раних деведесетих година. Штавише, у Аустрију и 
Немачкој је субвенционисана стамбена изградња у деведесетим годинама расла, пре свега као 
резултат демографских промена због имиграције. 
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такође, да је као последица укидања максимизације цена некретнина дошло до 
њиховог великог повећања, а самим тим до смањења доступности становања. 

Због свега наведеног у многим градовима наступила је стамбена криза услед 
које су цене станова и становања знатно порасле, што је директно утицало на 
квалитет живота. Ови проблеми нарочито су изражени у државама – новим 
чланицама Европске Уније, чији грађани имају нижи стандард од оних у старим 
чланицама и не могу да зараде за куповину пристојног стана. Европска Унија као 
институција нема законодавне могућности да интервенише у области стамбене 
политике (социјано становање је у надлежности држава чланица, регионалних или 
локалних власти), али показује све више интересовања за програме социјалног 
становања. Тако је 2005. године Европски парламент изгласао да се трошкови који 
се односе на обнову социјалних станова могу покривати из структуралних фондова, 
па од 2007. нове чланице ЕУ-а могу да користе исте те фондове за изградњу 
станова из програма социјалног становања као и за урбану обнову. У априлу 2006. 
године Европски парламент је донео Европску повељу о становању која је 

Социјано становање у Холандији 
Главни актер социјалног становања у Холандији су непрофитне стамбене агенције (са 
статусом невладиних организација), којих има близу 500. Оне су раније деловале под 
стриктним регулативама и уз велике владине субвенције, а данас су финансијски и 
административно независне од владе (и само ретко, потпомажу их локалне власти). 
Овај заокрет је започео осамдесетих година прошлог века када се Холандија суочила са 
великим националним дугом, а тражња приступачних станова више није представљала 
значајан друштвени проблем. Поред тога, уочене су и бројне злоупотребе програма 
социјалног становања. До још радикалнијих измена дошло је 1993. године када су 
измирена међусобна дуговања владе и стамбених агенција, чиме су агенције постале 
независне, а од 1995., када је влада и коначно сасвим укинула субвенције. Од тада су 
стамбене агенције препуштене пројектима изградње станова путем којих саме, без 
подршке владе, обезбеђују субвенционисање. Због такве ситуације, стамбене агенције 
су постигле да се рента за станове издате бољестојећим домаћинствима приближи 
тржишној цени.  
Иако се држава, као директан инвеститор, мање-више повукла из сектора социјалног 
становања, развила је механизме (кроз Централни фонд за социјално становање и 
Гарантни фонд социјалног становања) који стамбеним агенцијама омогућавају да 
обезбеде кредите са каматном стопом од око 1%, што – заједно са неопорезивањем 
одређених аспеката овог сектора – пружа довољно добре услове за даљи развој 
непрофитног становања. 
Основни критеријум за добијање права на стан из фонда социјалних станова је висина 
примања домаћинства. Поред тога, неке стамбене агенције имају и специфичне 
корисничке групе: старије особе, особе са инвалидитетом, припаднике мањинских 
група, бескућнике, азиланте, итд. На стан се чека по неколико година. Удео социјалних 
станова у укупном стамбеном фонду је 35%, или око 2.400.000 станова, од којих је три 
четвртине намењено домаћинствима са ниским примањима. У последњој деценији 
дошло је до пораста закупнина социјаних станова (сада је просечна закупнина 509 евра, 
што представља 23% укупног просечног прихода домаћинства), што је нагнало државу 
да почне да развија нове, алтернативне моделе финансирања социјалног становања. 
Извор: Група 484, 2008 
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оснажена и Одлуком Европског парламента о становању и регионалној 
политици из маја 2007. године. Иако правно необавезујућа, ова одлука представља 
велико политичко признање неопходном побољшању услова становања као 
кључног елемента квалитета ţивота у ЕУ. Почетком новембра 2007. године у 
Бриселу је отворен Европски центар за становање, чији је циљ промовисање 
пристојног становања у Европи и пружање помоћи при решавању стамбених 
питања. Такође, Повеља о основним правима ЕУ25, у члану 34, ставу 3, у одељку 
Социјална сигурност и социјална помоћ, гарантује право на стамбено збрињавање. 
Мишљењем Комитета региона ЕУ26 о проблему становања и бескућништва, 
препоруком 5.4, указано је да европске институције већу паţњу треба да посвете 
праву на адекватно становање.  

7.2.2. Земље у транзицији 

Друштвени систем у бившим социјалистичким земљама негирао је улогу 
тржишта у свим аспектима, па тако и у области становања. Социјално становање је 
егзистирало углавном као државно рентално становање, код кога је држава 
контролисала понуду и тражњу станова, трошкове становања, комуналне и друге 
услуге. При томе цена закупа и пружања комуналних услуга није била тржишна и 
често није покривала трошкове становања. Политика додељивања станова у 
највећој мери није била заснована на стварним потребама решавања социјалних 
проблема и стамбених потреба, већ се заснивала на заслугама појединаца и 
припадности (најчешће политичком) естаблишменту.  

Овакав систем, премда ефикасан у првим деценијама реалног социјализма, 
није био одржив и показао је своје недостатке средином осамдесетих година 
прошлог века. Криза система најочитије се исказала стамбеном оскудицом – 
држава као искључиви финасијер социјалног становања више није имала довољно 
средстава за масовну стамбену изградњу. Тада почиње да се јавља паралелно 
тржиште у стамбеном сектору: приватна градња кућа, приватно изнајмљивање и 
трговање некретнинама. У зачетку је и тржишни модел обезбеђивања станова – у 
појединим социјалистичким земљама почињу да се ничу мала приватна предузећа 
које граде станове за тржиште.  

7.3. Концепције социјалног становања 

Насупрот становању у стану који представља власништво породице или 
најамном становању, које појединачно финансирају домаћинства или предузећа у 
приватном власништву, социјално становање садржи разне облике становања код 
којих је присутно субвенционисање и/или јавна подршка. Иако се системи 
социјалног становања разликују у појединим државама, код свих наведних система 
термин социјалног становања се користи за концепте код којих се користи подршка 
јавног сектора да би се становање прилагодило могућностима различитих 
категорија грађана, по правилу оних са нижим или средњим нивоима 
прихода.  
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У зависности од степена интервенције државе разликују се три основна 
теоријска концепта социјалног становања (Ghekiere, 2007): 

 Резидуалан, односно парцијалан. Овај концепт усмерен је само на социјално 
најугроженија домаћинства и примењује се само када су  сви други 
тржишни модалитети недоступни. Интервенција државе је временски 
ограничена. 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; 

 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; 

 Универзални, који тежи да обезбеди понуду станова читавом становништву, 
пружајући комплементарну, а често и конкурентну понуду приватном 
стамбеном тржишту и уз његову законску регулативу. 

Најчешће коришћени облици државне интервенције у политици 
обезбеђивања социјалног становања данас у свету обухватају: 

 изградњу стамбених јединица по ценама нижим од тржишних, 

 обезбеђивање бескаматних кредита или кредита са ниском каматном стопом 
за куповину стамбених јединица, 

 субвенционисање станарина у становима изнајмљеним на тржишту и 

 изградњу бесплатних стамбених јединица за социјално најугроженије 
категорије становништва. 

Осим ових облика интервенција државе у област становања, постоји још читав низ 
мера које се могу употребити за подршку социјалном становању. 

 Станови за социјално становање могу имати различиту власничку 
структуру: 

 Станови у власништву непрофитних организација (најчешће стамбених 
асоцијација – агенција или кооператива). Ово је данас најприсутнији облик 
власништва социјалних станова и њихов проценат је у порасту. Најбољи 
пример за овакав облик власништва је Холандија, где непрофитне 
организације поседују целокупни стамбени фонд, Данска, Аустрија и 
Француска. 

 Станови у мешовитом власништву (најчешће стамбених асоцијација и 
корисника). 

 Станови у власништву локалних заједница. Иако широко присутан у 
претходном периоду, овај облик власништва је данас у опадању, што се 
може тумачити ограниченим финансијским потенцијалом локалних 
заједница. Овај облик власништва присутан је у Мађарској и Шведској, где 
општине имају власништво над целокупним стамбеним фондом социјалног 
становања, као и у Ирској, где поседују 85% социјалног становања. 
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 Станови у облику својине који је резултат јавно – приватног партнерства 
(најчешће локалних заједница – општина и градова и непрофитних 
организација). Недостатак средстава у локалним буџетима за изградњу и 
одржавање социјалних станова нагони општине и градове да значајан део 
пара обезбеђују из приватних фондова, тако да се право својине над 
социјалним становима све више преноси на непрофитне организације, које у 
том случају преузимају одговорност за управљање одржавање стамбеног 
фонда, уз (најчешће регулаторну) асистенцију локалних власти. Овакав 
концепт присутан је у Енглеској. 

7.4. Социјално становање у Републици Србији 

У Србији постоји  велики проблем доступности стана, јер однос просечне 
цене стана и дохотка домаћинства указује да просечно домаћинство треба да 
издвоји 17 годишњих доходака  за куповину стана (Петровић 2004). Висока цена 
станова у односу на доходак домаћинстава (и у новоградњи и на секундарнном 
тржишту) један је од основних мотива илегалне градње односно куповине илегално 
изграђених станова (чија је цена нижа и до 50%), и масовно ослањање на овај 
механизам етапног  решавања проблема доступности становања. Изнајмљивање 
стана у приватном власништву, такође, недоступно је домаћинствима са просечним 

и дохотком испод просечног у великим градовима јер закупнина (без додатних 
трошкова за комуналне услуге)  захвата  више од 50% њихових месечних прихода 
(Петровић 2004: 179) односно 27% просечног месечног дохотка свих урбаних 
домаћинстава у Србији. 

Осим субвенција мањег обима за становање социјално угрожених лица, 
општински буџети у највећем броју случајева (осим делимично у Београду) немају 
средства опредељена унапређењу становања. У ранијем периоду средства за ову 
намену су убирана од запослених и усмеравана у Фонд солидарности. Фонд се на 
тржишту појављивао као значајан инвеститор, док су станови расподељивани 

Критеријуми за остваривање права на социјално становање у Србији 
 

Почетком 2010. године Министарство животне средине и просторног планирања, у 
склопу припрема стручних основа за Националну стратегију социјалног становања, 
припремило је студију „Елементи за Националну стратегију социјалног становања”. 
Студија издваја сиромаштво и стамбену угроженост као основне критеријуме за стицање 
права на социјално становање. По основу ових критеријума, програми социјалног 
становања би у првој фази требало да буду усмерени на кориснике материјалног  
обезбеђења породице (МОП) и дечијих додатака који немају стан или одговарајуће 
решено стамбено питање. Студија развија и вреднује остварљивост неколико модела 
социјалног становања који би могли бити укључени у националну стратегију, и то: 
државна стамбена изградња и прибављање постојећих станова/кућа; формирање 
непрофитних стамбених организације; субвенционисање закупнина, грађевинског 
материјала и стамбених кредита. 
Извор: Извештај о раду Владе за 2009. годину – Министарство заштите животне средине и 
просторног планирања 
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предузећима чији су радници улагали у Фонд, уз њихове нејасне критеријуме за 
додељивање, често вођене политичким одлукама. Иако замишљен као начин 
усмеравања средстава у социјално становање, овај Фонд у последњој деценији није 
ни по којем критеријуму оправдавао своју социјалну компоненту: цена станова је 
често била виша од тржишне, критеријуми додељивања станова омогућавали су да 
до њих дођу и они који нису испуњавали било какав доходовни цензус, итд.  

 Као што је већ поменуто, у погледу становања најугроженије друштвене 
групе у Србији су Роми,  избеглице и привремено расељена лица.  

Решавање стамбеног проблема избеглица сматра се основом за локалну 
интеграцију избеглица. Национална стратегија за решавање проблема избеглица и 
расељених предвиђа: повољну изградњу стамбеног простора са могућношћу 
куповине, изградњу стамбеног простора са повољним кредитом, као и социјалне 
стамбене просторе који обухватају државне станове за екстремно угрожене и 
смештај у институције социјалне помоћи или специјализоване здравствене 
институције. Пошто власти Србије, што се тиче решења за расељене, инсистирају 
само на повратку, за њих не постоје стамбени програми. Иако је број привремено 
расељених лица са Косова и Метохије знатно већи од броја избеглих лица, 
проблеми у погледу становања ове категорије знатно су другачији. Не може се са 
сигурношћу одредити заједнички стамбени профил привремено расељених лица, 
делом и због недостатка веродостојних статистичких података. Део њих решавао је 
свој стамбени статус куповином станова на тржишту, при чему је то проузроковало 
повећану потражњу и скок цена за 15 - 20%. Део је градио индивидуалне стамбене 
објекте у приградским деловима града, веома често без валидне грађевинске 
дозволе, увећавајући на тај начин величину неформалних насеља. Значајан је и број 

Стамбени програми намењени избеглицама и интерно расељеним лицима у 
Србији 

 
У претходне две деценије за избеглице и ИЛР обезбеђено је 7.844 различитих стамбених 
решења као што су изградња станова, помоћ у грађевинском материјалу за завршетак 
започетих и адаптацију старих кућа, откуп сеоских домаћинстава, додела једнократне 
помоћи у роби и новцу приликом изласка из колективног центра и сл426. Стамбено 
питање дела избеглица и ИРЛ решавано је кроз изградњу станова у оквиру програма 
социјалног становања у заштићеним условима. Од 2003. до 2009. године у 21 општини 
је подигнуто 404 стана у којима је смештено 1.090 лица. У 2010. години из буџета ИПА 
фондова планирана је изградња око 350 станова и из буџета НИП-а 20 станова. У оквиру 
Програма становања и трајне интеграције избеглица - СИРП током 2005-2008, 
изграђен је 531 стан у седам општина. Станови се дају у закуп избеглицама и локалном 
становништву. У 2011. години предвиђа се изградња око 300 станова кроз кредит Банке 
Савета Европе (ЦЕБ). Станови ће бити продавани избеглицама, бившим избеглицама и 
мањим делом локалном становништву. Измене и допуне Закона о избеглицама (мај 
2010) дале су могућност куповине станова који су током претходних година грађени 
донаторским средствима Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима АП Војводине од почетка рада 2007. године укупно је откупио 214 сеоских кућа 
и доделио 399 пакета грађевинског материјала лицима из АП Војводине. 
 
Извор: Тим за инклузију Владе РС (2010), Први национални извештај о социјалном 
укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији, нацрт 
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закупаца станова и оних који живе у становима својих рођака. Процене на тржишту 
станова оперишу са једном трећином породица распоређених подједнако у све три 
категорије.  

Услови становања Ромске популације у Србији су веома неповољни. Већи 
део ромске популације у Србији, било да станује у граду или на селу, живи у 
крајње лошим стамбеним условима. Насељима у којима претежно живе Роми су 
веома сиромашна и нехигијенска уз правно нерегулисан статус, недовољну и 
нефункционалну инфраструктура, подстандардно становање, и велику густину 
становања. Поред тога, већина Рома нема одговарајућу документацију о 
власништву над својим домовима или земљи. У најнезавиднијој стамбеној 
ситуацији су Роми расељени са Косова и ова ситуација се погоршава као последица 
нерешеног проблема сталног боравка.  

Од укупног броја (600) регистрованих ромских насеља у Србији, само 11% 
су уређена насеља док је чак 24% нехигијенских насеља и 20% насеља која се 
карактеришу као сламови. Будући да већина ромских насеља припада 
неформалном типу насеља она су ван комуналних система те око 35% насеља нема 
водовод, 65% је без канализације а око 10% је без електричне мреже (Мацура, 
2006).  

Становање Рома у Нишу 

У градском ткиву Ниша у три градска насеља настањено је, према резултатима 
истраживања Министарства за људска и мањинска права СЦГ, око 10.780 Рома. Роми 
су територијално више концентрисани у својим насељима, него што је то случај у 
другим већим градовима у Србији (на пример, у Београду постоји преко 150 ромских 
насеља, у односу на 4, колико постоји у Нишу). Насеље Београд мала које је у 
смештено у централном градском ткиву спада у групу традиционалних насеља 
подигнутих пре 1900. године. У насељу поред 5.000 Рома староседелаца и 1.500 Рома 
расељених са Косова живи и близу 2.000 становника српске и других националности. 
Насеље је претежно уређено и урбанизовано мада постоје сиротињски делови који 
захтевају интервенцију. Ово подручје урбанистички је разрађено Планом генералне 
регулације "Београд мала" у Нишу из 2004. године. У лошијем стању је такође старо 
насеље Сточни трг у којем живи око 4000 Рома, претежно староседелаца. У близини 
Сточног трга, на самом крају Мраморске улице, један део Рома се 2004. године населио 
на јеврејском гробљу, што је изазвало оштре протесте јеврејске заједнице. Мада је 
урађен урбанистички пројекат, којим је за Роме предвиђена нова локација у близини, у 
Улици Ивана Милутиновића, њихово расељавање до данас није извршено. Услови у 
којима они сада живе су веома лоши, без асфалтираних путева и канализације. 

Најлошија ситуација у погледу уређености је у насељу Црвена звезда. Ово насеље 
постоји око 40 година, а тренутно у њему живи око 400 људи, у око 70 кућа. Велики 
проблем представља то што цело насеље има само један прикључак на канализациону 
мрежу, па долази до честог изливања. Предшколска установа, изграђена за потребе 
ромске деце донацијом СДЦ-а више не функционише, јер не постоје финансијска 
средства. Важећим урбанистичким планом за ово подручје, ДУП-ом стамбено-
пословног центра Црвена звезда у Нишу из 1992. године, на овом подручју планирано 
је вишепородично становање са пословним простором. 
Извор: Стамбена стратегија града Ниша, 2006. 
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7.4.1. Закон о социјалном становању 

Закон о социјалном становању Републике Србије28 усвојен је 2009. године. 
Овим Законом социјално становање у Србији дефинише се као „становање 
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.“ Законом се утврђује право на решавање 
стамбених потреба за „лица која су без стана, односно без стана одговарајућег 
стандарда и која из прихода које остварују не могу да обезбеде стан по тржишним 
условима”. Мерила на основу којих се утврђује ред првенства су: стамбени статус, 
висина примања, здравствено стање, инвалидност, број чланова домаћинства и 
имовинско стање, а додатне мере обухватају  припадност некој од осетљивих 
група. 

Законом о социјалном становању предвиђено је усвајање Националне 
стратегије социјалног становања и одговарајућег Акционог плана, као и 
локалних стамбених стратегија, усклађених са Националном стратегијом 
социјалног становања. Националном стратегијом, која се доноси за период од 
најмање 10 година, одређују се дугорочни и средњорочни циљеви развоја 
социјалног становања, у складу са регионалним, укупним економским и 
социјалним развојем, извори и начин обезбеђивања средстава за реализацију 
Стратегије, развој социјалног становања и други елементи од значаја за социјално 
становање. Национална стратегија је основ за доношење Програма социјалног 
становања на нивоу Републике Србије, којима се одређују приоритети у погледу 
пројекта, циљних група и обима средстава, критеријуми под којима се средства 
утврђена програмом могу користити и услови одобравања и враћања средстава. 
Законом је предвиђено оснивање Републичке агенције за становање, која 
управља средствима намењеним за социјално становање и припрема моделе за 
његово финансирање. Републичка агенција за становање јесте национална стамбена 
институција, какву има највећи број развијених и све бивше социјалистичке 
европске земље. Примарна функција тих агенција је да програмирају, прикупљају и 
усмеравају средства у различите облике јавне интервенције из сфере социјалног 
становања. Републичка агенција, осим функције финансирања, има и веома важну 
улогу подршке изградњи система институција и других инструмената за 
спровођење социјалне стамбене политике (организовање стручних активности из 
стамбене сфере, израда норматива, стручна помоћ и техничка подршка локалним 
самоуправама, њиховим институцијама и другим стамбеним организацијама). 

На бази усвојених локалних стамбених стратегија општине су у обавези да 
усвоје програме социјалног становања и планирају средства у општинским 
буџетима за спровођење програма. Посебна одговорност општина огледа се у 
спровођењу одговарајуће земљишне политике и планирању и уређењу простора 
којима би се омогућило спровођење локалних стамбених стратегија. Да би се 
створили институционални услови за спровођење локалних политика одрживог 
становања (спровођење локалне стамбене стратегије, реализација програма 

                                                 
28  Службени гласник РС 72/09. 

118    Слободан Милутиновић 



    ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 
 

социјалног становања и управљање становима за социјално становање датим под 
закуп, као и обављања других активности од јавног интереса у области становања) 
општине су овим Законом добиле право и обавезу да  самостално или заједно са 
другим заинтересованим општинама оснују непрофитну стамбену организацију 
(стамбену агенцију).  

Законом о социјалном становању створена је могућност за формирање 
непрофитних стамбених организација, које се баве обезбеђивањем, односно 
прибављањем, управљањем и давањем у закуп станова намењених за социјално 
становање, као и управљањем изградњом станова са могућношћу стицања својине 
путем продаје под непрофитним условима. Непрофитне стамбене организације 
могу бити већ поменуте општинске стамбене агенције, стамбене задруге и други 
организациони облици. Закон сугерише рационално решење да више локалних 
самоуправа формира једну градску/општинску стамбену агенцију (каквих крајем 
2009. има девет у Србији). Осим тога, непрофитне стамбене организације могу 
оснивати и други оснивачи, с тим што је уведен систем издавања лиценци за рад 
код надлежног министарства. Закон детаљно даје активности којима би требало да 
се бави општинска стамбена агенција, дајући јој, осим основне делатности – 
управљања општинским стамбеним фондом, и кључне надлежности за спровођење 
локалне стамбене политике. 

Средства за остваривање програма социјалног становања обезбеђују се из 
буџета Републике и локалних самоуправа, донација и кредита, средстава 
остварених отплатом кредита, прихода од закупа станова из програма социјалног 
становања и других доступних извора. Социјални станови изграђени под условима 
које предвиђа Закон о социјалном становању не могу се откупљивати нити давати у 
трајно власништво, не могу се давати у подзакуп или трајно отуђивати.  

7.4.2. Закон о становању 
Према одредбама Закона о становању из 1992. године29 „држава предузима 

мере за стварање повољних услова за стамбену изградњу и обезбеђује услове за 
решавање стамбених потреба социјално угрожених лица у складу са законом”. 
Међутим, Закон није предвидео конкретне могућности за остваривање овог 
задатка. Овим Законом регулисао је и важно питање одржавања станова над 
којима је почетком последње деценије XX века конститусано право својине 
дотадашњих носилаца станарског права. Закон предвиђа обавезу одржавања 
станова, а ради коришћења зграде и станова на начин на који се неће довести у 
опасност живот и здравље људи и сигурност околине. Предвиђена је и обавеза 
власника станова да обезбеђују обављање и других послова везаних за одржавање: 
кречење, прање и чишћење степеница те одржавање заједничких просторија, и 
друго. Власници станова су у могућности да у вези са обавезом одржавања закључе 
посебни уговор са јавним предузећем задуженим за одржавање или да одржавање 
сами организују. Финансирање ових активности, сходно закону, врши се из дела 
закупнине, из накнаде за одржавање, односно из других извора. 

                                                 
29 Службени гласник РС бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 46/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 
и 26/01 
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7.4.3. Закон о одржавању стамбених зграда 

Закон о одржавању стамбених зграда30 из 1995. године предвиђа да 
стамбена зграда добија статус правног лица. Закон такође говори о разним 
видовима одржавања, а предвиђа и „казнене одредбе према правним лицима и 
зградама (супсидијарно власницима станова) и физичким лицима. Међутим, ове 
казне су обесмишљене инфлацијом, непостојањем механизама ажурне наплате 
средстава за одржавање и дуготрајним судским процесима. 

7.4.4. Остали закони који регулишу решавање стамбених потреба угрожених 
група 

Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана31 даје могућност обезбеђивања смештаја у установама социјалне заштите 
(заштићено становање) за инвалидна лице са телесним и чулним оштећењима, 
хронично оболела лица, лица ометено у менталном развоју, пензионери и друга 
стара лица чије су могућности за самостално живљење очуване или су незнатније 
смањене. Нацрт закона о социјалној заштити32 предвиђа и становање уз подршку 
за особе са инвалидитетом као једно од права и услуга социјалне заштите о чијем 
се обезбеђивању стара Република Србија. 

Измене и допуне Закона о избеглицама из 2010. године предвиђају мере 
државе за решавање стамбених потреба избеглица и бивших избеглица ради 
њихове интеграције. Предвиђене мере обухватају: давање непокретности у 
државној својини на коришћење на одређено време или у закуп, као и могућност 
куповине; доделу средстава за побољшање услова становања, куповину 
грађевинског материјала за започету изградњу непокретности и куповину сеоских 
кућа. 

7.4.5. Стратешки оквир 

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији као једну од највећих 
препреке за борбу против сиромаштва наводи непостојање закона о социјалном 
становању33, те недостатак потребних информација да би се на систематичан начин 
приступило решењу овог проблема. Као најважнији стамбени проблеми 
сиромашних у урбаним срединама наводе се:  

 нелегална привремена насеља;  

 рурална подручја укључена у урбане средине без одговарајуће 
инфраструктуре; и  

 развој самих урбаних подручија без јасних концепата развоја.  

                                                 
30 Службени гласник  РС бр. 44/95 
31 Службени гласник РС бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05, 
115/05. 
32 Текст радног нацрта Закона о социјалној заштити, децембар 2009. године. 
33 Стратегија за смањење сиромаштва усвојена је 2004. године, када још није био донет закон о 
социјалном становању. 
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Приликом разматрања мера за сузбијање урбаног сиромаштва, између осталог, 
истиче се важност охрабривања локалних власти да преузму одговорност за 
социјални и економски развој, али се подвлачи и значај сарадње са цивилним 
друштвом и приватним сектором. Успешно спровођење стамбене политике (у 
контексту смањења урбаног сиромаштва) требало би да резултира изградњом 
социјалних станова за одабране угрожене групе, односно успостављањем система 
државних субвенција за трошкове становања социјално угрожених група. 
Предвиђена је и подршка јавном становању под закупом, и сређивање спонтано 
насталих насеља. 

У Прилозима уз Стратегију, који носе наслов Питања од посебног значаја у 
Стратегији за смањење сиромаштва, у одељку 1, Смањење сиромаштва међу 
избеглим и интерно расељеним лицима, предвиђене су посебне мере политике 
стамбеног збрињавања за ове рањиве групе. Другим стратешким правцем 
предвиђено је решавање стамбених проблема у процесу затварања колективних 
центара, за оне кориснике који већ сами нису прибавили одговарајуће стамбене 
просторе, а предвиђене су такође и мере подршке путем субвенционисања 
самоградње и помоћи за довршетак изградње већ започетих објеката, те је као вид 
стамбеног збрињавања предвиђен и смештај у социјалне установе избеглих и 
расељених лица одређене старосне доби, односно смештај у установе здравствене 
заштите лица са инвалидитетом, као и ментално оболелих особа. 

Национална стратегија за решавање питања избеглих и расељених 
лица Републике Србије34 предвиђа да се ефекти успостављања стамбене политике 
у односу према избеглицама и расељеним лицима процењују на основу: (1) трајног 
решавања проблема стамбеног збрињавања избеглих и расељених лица; (2) 
формирања нових институција и успостављања правне регулативе о стамбеној 
политици на нивоу Републике; и (3) дефинисања стамбене политике у контексту 
запошљавања и других економских активности избеглих и расељених лица. 
Стратегија предвиђа два начина решавања стамбеног проблема ових категорија 
угрожених лица. Први је приступачна стамбена изградња којом се омогућава 
куповина и изградња стамбених објеката под кредитним условима повољнијим од 
тржишних (стамбене јединице у власништву), а други – социјално становање, које 
обухвата станове у државном власништву за смештај најугроженијих, као и 
смештај у институцијама социјалне заштите. Стратегија се бави и начинима 
финансирања политике стамбеног збрињавања избеглих и расељених, као и мерама 
стамбене политике у контексту затварања колективних центара. 

 

 

 

                                                 
34 Усвојена 2002. године. 
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7.5. Учесници35 

7.5.1. Јавни сектор 

Јавни сектор, укључујући државне (националне), регионалне и локалне 
власти, има значајну улогу у развоју стамбене политике. Данас се са правом сматра 
да су локалне власти најодговорније за креирање и спровођење стамбених 
политика (и, пре свих, политика социјалног становања), док је одговорност 
државне власти (укључујући и регионалну у државама које умају три нивоа власти) 
да створи шири правни оквир, како због релативне стандардизације стамбене 
политике тако и због расподеле доступних финансијских средстава намењених 
програмима социјалног становања. Следствено томе, неопходно је да се донесу 
прописи који ће стимулисати улагање у социјално становање, а такође и прописи 
који утврђују „квоте” социјалних станова у оквиру изградње и реконструкције 
градских блокова (урбанистички планови и пројекти, изградња вишестамбених 
објеката). Важни су затим и прописи о управљању зградама и одржавању зграда са 
више станова (кондоминијума) и породичних стамбених зграда, који би се 
односили и на станове из програма социјалног становања. Локалне власти могу да 
стимулишу изградњу социјалних станова путем урбанистичке политике и политике 
коришћења грађевинског земљишта (пореска политика, политика давања у закуп 
грађевинског земљишта, политика утврђивања пропорције социјалних станова у 
оквиру територијалне целине – блока, зоне, и слично). 

7.5.2. Непрофитне стамбене организације  

Агенције за социјално становање су задужене за спровођење стамбене 
политике. Традиционално су уско везане за локалну и централну власт, али је 
актуелна тенденција да ове агенције стичу све више аутономије и склапају 
независне уговоре се извођачима и другим заинтересованим странама.  

7.5.3. Грађани и социјално угрожене категорије становништа 
Грађани су крајњи корисници програма социјалног становања. Што је већа 

њихова улога у доношењу политике социјалног становања, то ће та политика бити 
ефикаснија и одрживија. Учешће корисника подразумева укљученост у јавне 
дебате, али и у рад агенција за социјално становање, у процесе одлучивања о 
пројектима урбане реконструкције, и слично. Под угроженим категоријама 
становништва најчешће се подразумевају:  

 старачка домаћинства са ниским приходима, која живе у старим и оронулим 
зградама,  

 млади који траже прво запослење, осамостаљују се од родитеља и заснивају 
својe породице/домаћинства,  

 самохрани родитељи,  

                                                 
35 Према: Група 484 (2008). Ка пристојним становима за сиромашне и рањиве. Анализа социјалног 
становања у земљама Европске уније, региону и Србији. Београд: USAID, Група 484, The Institute for 
Sustainable Communities 
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 сиромашне породице у којима привређује само један члан или су 
незапослени,  

 имигранти и избеглице,  

 групе са специфичним потребама у погледу смештаја и услуга (бескућници, 
злостављане жене и деца избегли из својих станова, и сл.). 

7.5.4. Приватни сектор 

Грађевинске фирме, инвеститори, приватни власници стамбених 
објеката и сви други који се баве стамбеним пословима треба да буду 
информисани и укључени у локалне политике социјалног становања. Партнерство 
између јавног и приватног сектора може превазићи финансијска ограничења која 
утичу на дугорочан успех пројеката социјалног становања.  

7.5.5. Власници објеката социјалног становања 

Власници објеката социјалног становања могу бити задруге, локалне 
власти, агенције за социјално становање, грађани,…. Мада то можда није 
уобичајена пракса и мада се овако дефинисана категорија преклапа са претходно 
наведеним, власнике објеката издвајамо као посебну категорију актера са посве 
одређеним разлогом, наиме, како бисмо нагласили колико је питање власништва 
изузетно важна компонента социјалног становања. Један од циљева политике у 
области социјалног становања је непрекидно увећање фонда социјалних станова – 
што подразумева потпуне рестрикције у погледу могућности отуђивања станова, 
односно откупа, продаје, и сличног. Други важан (и са првим повезан) циљ јесте 
одржавање и унапређење квалитета стамбеног фонда социјалног становања, што 
(опет) подразумева јасно дефинисане услове коришћења, управљања и одржавања.  

7.6. Социјално становање – предности и недостаци 

Социјално становање има низ предности и данас се сматра најзначајнијим 
инструментом одрживе стамбене политике у свету. У прилог социјалном 
становању иду аргументи везани за остваривање циљева у обезбеђивању 
доступности становања, као и аргументи који се своде на достизање ширих циљева 
социјалне политике. Обезбеђивање становања за појединце и друштвене групе 
независно од њихове способности да самостално финасирају трошкове становања у 
потпуном је сагласју са концептом интрагенерацијске једнакости на којој се 
темељи концепт одрживог развоја. Директна алокација средстава јавног сектора за 
постизање минималних стандарда становања такође доприноси одрживости. 
Стамбени фонд социјалних станова чини значајан капитал заједнице и утиче на 
њену унутрашњу кохезију.  
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Табела 2. Предноси и недостаци социјалног становања 
 
Предности социјалног становања Недостаци социјалног становања 
Омогућава решавање стамбених потреба за 
домаћинства која их самостално не могу 
решити под тржишним условима 

Умањује могућности индивидуалних избора 
грађана и грађанки 

Пружа дуготрајну сигурност корисницима Не одговара у потпуности индивидуалним 
потребама 

Доприноси повећању укупне понуде 
станова 

Промовише културу зависности 

Ствара додатну вредност за друштвено и 
индивидуално благостање 

Ствара гетоизирана суседства и заједнице 

Може бити корисно за решавање проблема 
у мешовитим заједницама 

Ствара лошу слику градова и смањује 
њихову компетитивност 

Може бити корисно за укупно подизање 
нивоа заједнице или суседства 

Често се системима социјалног становања 
лоше управља 

Може унапредити услове заштите животне 
средине 

Представља скупо решење за државу због 
бирократизованих процедура 

 

Данас се, међутим, могу чути и опречна мишљења о социјалном становању 
као корисном инструменту одрживе стамбене политике. Најгласнији су аргументи 
који указују на негативан утицај социјалног становања праведност расподеле 
друштвеног богатства у корист „повлашћених“ појединаца, а на рачун 
домаћинстава које станове обезбеђују на тржишту. Са друге стране, указује се и на 
многе примере друштвене сегрегације делова града у којима се граде социјални 
станови у односу на друга насеља, наглашавајући да социјално становање не само 
да није утицало на друштвено укључивање корисника станова, већ је и 
продубљивало јаз између појединаца и унутар друштвених група. Много је 
примера растућег криминала и друштвене отуђености у оваквим квартовима у 
великим европским градовима. Социјални станови у овом случају постају 
недовољно атрактивни за потенцијалне кориснике и, самим тим, прескупи за 
финансирање из средстава јавног сектора. 
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АНАЛИЗА СЛУЧАЈА  
 

Модалитети организације и финансирања социјалног становања у Европским 
земљама 

 
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 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. 

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. 

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 највећем броју земаља 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 
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дела рате стамбеног кредита, обзиром да помоћ око становања у тим земљама није везана 
за облик стамбеног поседа. 

 

Данска 

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. 

Социјално становање обезбеђују готово ексклузивно непрофитне организације - стамбене 
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. 

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. 
Урбанистички завод Београда (2009). Студија социјалног становања, prema Oxley, M (2007), 
‘Social Housing in the Future - Learning from Europe’, London: Institute for Public Policy Research 

 

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 
(Housing Associations - HA). 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 
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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 (Arms-length Management  
Organizations - ALMOs, arms-length за дужину руке у смислу на малом растојању, означава 
да су оне ипак одвојене од локалних власти, али и тесно повезане са њима), 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. 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 два милиона домаћинстава, или за пет 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. 

Основни извори финансирања социјалног становања су комерцијални кредити, јавне 
државне субвенције које данас покривају 50% трошкова изградње општинских станова и 
ослобађање плаћања ПДВ-а. 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. 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 
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заједница кроз побољшавање јавних услуга и безбедности у насељима, као и у целини 
унапређивање приступачног становања. 
Урбанистички завод Београда (2009). Студија социјалног становања, prema C. Whitehead, ‘Social 
Housing in England’ u ‘Social Housing in Europe’ (2007) (Edited by C. Whitehead and K. Scanlon) 
London School of Economics and Political Science 

Италија 

У италијанском децентрализованом моделу, социјално становање се обезбеђује на нивоу 
региона, општина и од стране локалних јавних предузећа, стамбених кооператива, 
приватних компанија и инвеститора. 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. 

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: (1) пројекти су усмерени 
према људима са посебним потребама, као што су стари, хендикепирани и сиромашни;(2) 
власништво над становима је кооперативно, а корисници плаћају кирију; (3) дизајн зграда 
узима у обзир потребе циљних група; (4) - за директно финансирање се у мањем обиму 
користе и регионални фондови за ове намене. 

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. 

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. 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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Урбанистички завод Београда (2009). Студија социјалног становања, prema Ingaramo, L (2007) 
‘Social Housing in Italy: the Strategic Areas of Intervention’, Glasgow: EURA Conference - The Vital 
City  

 

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. 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  
градови као што су Кил и Дрезден продали су читав општински фонд станова, а таква је 
тенденција присутна и у другим градовима. Очекује се да ће се у периоду 2002-2010 број 
социјалних станова смањити за један милион. 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 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. 

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 
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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). 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. 

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.  

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 остварујући ограничен али сигуран 
профит, уз свој финансијски допринос и поделу инвестиционог ризика. 
Урбанистички завод Београда (2009). Студија социјалног становања, prema Droste, K & T. 
Knorr-Siedow, ‘Social Housing in Germany’ u ‘Social Housing in Europe’ (2007) (Edited by C. 
Whitehead and K. Scanlon) London School of Economics and Political Science 

 

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. 

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 
циљним 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. 
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Сектор рентираног социјалног становања 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 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. 
Урбанистички завод Београда (2009). Студија социјалног становања према Schaefer, J-P. (2003) 
‘Financing Social Housing in France’, Housing Finance International, IUHF, 27-34 
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АНАЛИЗА СЛУЧАЈА  
 

Изградња социјалних станова у Бечу 
 
Почетком XX века, Беч је био седиште моћне царевине. У њему је живело око два милиона 
људи и био је један од највећих градова света. Индустрија, трговина и култура су цветале... 
Међутим,  блештаве фасаде Ринга (кружне улице настале око историјског центра Беча, 
рушењем средњовековних градских зидина) криле су бедне услове становања обичних 
људи. Чак до 95 процената станова није имало сопствени тоалет ни прикључак за воду. 
Већина станова састојала се од скромне кухиње и собе у којој је, неретко, живело и десетак 
станара различитих генерација. Контраст између спољашњег сјаја и унутрашње беде био је 
такав, да је чувени  архитекта тог времена Алфред Лос, Беч назвао „Потемкиновим 
градом“. После изгубљеног рата, ситуација са становима се даље погоршавала, што је 
изазвало многобројне демонстрације и револуционарно расположење у народу. Од тада, до 
данас, (наравно са изузетком нацистичке окупације) Бечлије бирају социјалдемократске 
владе, тако да је главни град Аустрије добио назив „Црвени Беч“. У складу са тим, један од 
основних циљева свих градских власти био је обезбеђивање пристојних животних услова 
за становање. 
Најпре су, почетком 20-их година прошлог века, почели да се граде скромни социјални 
станови од 35 (мањи) или 45 (већи) квадратних метара. Иако скромне квадратуре, ови 
станови  имали су текућу воду и тоалет, а у плански изграђеним насељима налазиле су се 
зелене површине, школе, вртићи, продавнице...Најкарактеристичније насеље из овог 
периода је „Насеље Карла Маркса“ које и данас фасцинира својом функционалношћу, 
зеленим површинама, добро осмишљеним простором. Занимљиво је да је још тада у овом 
насељу постојала специјализована, и од града финансирана служба за „саветовање и 
праћење“ становања. После „Аншлуса“ ,у доба „аустрофашизма“ и Другог светског рата, 
нацисти нису марили за такве „ситнице“ као што је квалитет становања а  станове 
аријевској раси обезбеђивали су тако што су у логоре отпратили и убили око 60 хиљада 
махом добростојећих и доброобразованих бечких Јевреја. Порушени и подељени град 
после Другог светског рата полако се опорављао и један од првих задатака нових градских 
челника била је опет изградња социјалних станова. Већ 60-их година, годишње је подизано 
више од десет хиљада социјалних станова. То ипак нису биле безличне спаваонице, као иза 
оближње „гвоздене завесе“, већ је посао пројектовања додељиван младим, перспективним 
архитектама. Водило се рачуна о зеленилу, ружама ветрова, друштвеним садржајима, 
градском превозу... Већ 70-их и 80-их година Беч је постао узор за многе друге градове 
Европе и света, а вртоглави привредни развој који је пратило и повећање прихода у 
градској каси омогућио је све већи инвестициони замах, примену и прихватање нових 
архитектонско-социолошких модела у социјалној станоградњи. 
Данас, око 60 процената становника Беча живи у становима који су изграђени помоћу 
неког вида државних субвенција. Годишње се изгради између пет и седам хиљада 
социјалних станова, што је 80 до 90 посто свих новоизграђених станова у Бечу. Готово 
свако ново насеље има неку своју „причу“ било да је реч о еколошким мерама, необичној 
архитектури или социјалним функцијама. 
Највише се, у складу са већ пословичним опредељењем бечких градских власти за заштиту 
животне средине, води рачуна о изградњи станова који ће трошити мање енергије и 
умањити негативан утицај на животну средину. У последње време се, поново, као главни 
материјал користи дрво и то тако да се од њега граде такозвани пасивни станови, са 
изолацијом која обезбеђује да се за загревање зими користи мало или чак нимало енергије 
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и то, углавном, оне добијене од соларних панела на крову. Пример  је дрвени студенски 
дом у Млекаџијској улици (Moelkerei Str) где је једини извор грејања шпорет, топла вода 
или телесна топлота станара. У току је и  пројекат изградње највеће пасивне куће у Европи 
„Eurogate“. Води се рачуна и о количини угљен-диоксида који се производи, о количини и  
врсти смећа које се произведе, а враћа се и давно заборављени концепт становања и рада у 
истој згради како би се избегао непотребан транспорт. 
Високи еколошки стандарди подразумевају се и код других врста станова, али  они су 
карактеристични по томе што су прилагођени потребама различитих животних узраста, 
навика и стилова живота, па се тако граде посебни станови за старије особе, самохране 
мајке, самце, велике породице, комуне... Велики значај даје се социјалној и 
међунационалној интеграцији. Тако се, на пример, половина једне зграде намени 
социјалним становима, а виши спратови (који су, за разлику од ситуације на нашем 
тржишту, скупљи од нижих) опреме се луксузно или чак ексклузивно и продају на 
слободном тржишту за прилично велике суме. Уз то, конструишу се заједничке терасе, 
базени, шеталишта и други социјални садржаји како би људи  више комуницирали и 
упознавали се и тако избегли социјалну сегрегацију. Данас у Бечу нема сламова, „картон 
ситија“ ни националних гета. Како кажу градски функционери, корупције при додели 
станова нема, јер се одлука о томе ко ће добити право на коришћење стана препушта 
компјутеру који користи  посебни програм. Све ово је, по речима др Михаела Лудвига, 
заменика градоначелника, допринело да Беч буде један од најбезбеднијих и „друштвено 
најодговорнијих“ главних градова света. 
Дејан Загорац, „Бизнис и финансије“, бр. 55, мај 2009. 
 

     
 
Комплекс социјалних станова Alt-erlaa у Бечу изграђен је између 1973. и 1985. године. 
Јавни сектор је финансирао изградњу објеката са 27 спратова у коме је данас станује близу 
10.000 становника са ниским примањима. У здравом окружењу са много зеленила и са 
отвореним базенима који стално користи 70% становника комплекса, фитнес клубовима, 
соларијумима и тениским теренима, изграђена је и школа, два медицинска центра, црква, 
шопинг мол, ресторани и подземна гаража са 3.400 паркинг места. Насеље има своју метро 
станицу, али и сопствену телевизију. У Аустрији се верује да уколико друштво жели да 
спроведе успешан пројекат становања, неопходна је пуна подршка заједнице. Гледајући 
ове слике, тешко је не сложити се са тим. 
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Финансирање социјалног становања. У Аустрији, највећи број новоизграђених станова 
финансира држава (провинција), капиталним субвенцијама датим непрофитним стамбеним 
удружењима, под веома јасним условима квалитета, трошкова, максималним износом 
закупнине, максималних нивоа примања закупаца и слично. Давање субвенција у форми 
дугорочних, ниско-каматних кредита (уместо некадашњих неповратних давања), формира 
обртна средства (''revolving funds''). Због тога је могуће одржати високу стопу стамбене 
изградње, иако су јавни расходи (укључујући индиректне субвенције кроз пореске 
олакшице), уствари нижи него у многим другим земљама.  
Фонд социјалних станова за издавање. Аустрија има велики сектор закупа: 18% станова 
су приватни станови за издавање, док се 22% може сматрати за социјални стамбени закуп, 
од чега је 9% општинских станова, док са 13% управљају стамбена удружења и задруге. 
Скоро цео нови стамбени фонд је субвенционисан (у Бечу 90%). Инвеститори социјалних 
станова за издавање су углавном непрофитна стамбена удружења, а у неким случајевима 
општине или приватни предузимачи. 
Цена закупа станова. закупнине се обрачунавају у складу са принципима трошковне 
закупнине, што значи да је обрачун заснован на укупним трошковима програма. Стога је 
цена закупнине, у принципу, закупнина која уравнотежује добит предузимача кроз времене 
уколико је он непрофитан, или му у другим случајевима обезбеђује повраћај који очекује. 
Зато се она понекад назива ''равнотежна закупнина''. Да би се смањили инвестициони и 
трошкови експлоатације за ''трошковну закупнину'' се користе различите ''објектне 
субвенције''. Трошковна закупнина се пре давања објектних субвенција назива ''бруто 
трошковна закупнина'', док се трошковна закупнина која обухвата утицаје објектних 
субвенција назива ''нето трошковна закупнина''. Француска и Аустрија су једине земље у 
''Еурозони'' у којима се још увек користе државне субвенције за финансирање сектора 
социјалног закупа. 
Учешће закупаца. Беч уводи модел учешћа закупаца, који регулише уредба за закуп у  
јавном стамбеном сектору, који такође постаје обавезујући за највећи део сектора 
непрофитних стамбених удружења. Уредба даје представницима закупаца снажну улогу у 
стамбеним одборима, који доносе одлуке о инвестиционом одржавању, обновама, 
унапређењима и свакодневном (текућем) одржавању. 
Economic Commission for Europe (2006). Guidelines on Social Housing. Principles and Examples. 
New York and Geneva: United Nations 
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ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ ТЕЖИ НАЈМАЊИМ МОГУЋИМ НЕГАТИВНИМ УТИЦАЈИМА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СМИСЛУ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА (ОДНОСНО ЕФЕКТА СТАКЛЕНЕ БАШТЕ), 
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА, ВОДЕ И ЗЕМЉИШТА, БУКЕ, ЗАЛИХА НЕОБНОВЉИВИХ МАТЕРИЈАЛА И БИОЛОШКЕ 

РАЗНОВРСНОСТИ. ЦИЉ ОВОГ ПОГЛАВЉА ЈЕ ДА УКАЖЕ НА ЗНАЧАЈ ЕКОСЕНЗИТИВНОГ ПРИСТУПА 

ИЗГРАДЊИ И КОРИШЋЕЊУ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА, КАО И ДА СИСТЕМАТИЗУЈЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ МОГУ 

ПРЕДУЗЕТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ОДРЖИВОСТИ СТАНОВАЊА, А ПОСЕБНО ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ, УШТЕДЕ ВОДЕ И УПОТРЕБЕ ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА. 



 
 
 
ЕКОЛОШКИ  ОДРЖИВО  СТАНОВАЊЕ  ТЕЖИ  НАЈМАЊИМ  МОГУЋИМ  НЕГАТИВНИМ  УТИЦАЈИМА  НА 

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  У  СМИСЛУ  КЛИМАТСКИХ  ПРОМЕНА  (ОДНОСНО  ЕФЕКТА  СТАКЛЕНЕ  БАШТЕ), 
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА, ВОДЕ И ЗЕМЉИШТА, БУКЕ, ЗАЛИХА НЕОБНОВЉИВИХ МАТЕРИЈАЛА И БИОЛОШКЕ 

РАЗНОВРСНОСТИ.  ПРИ  ТОМЕ  ЈЕ  НЕОПХОДНО  СТАНОВАЊЕ  ПОСМАТРАТИ  ТОКОМ  ЦЕЛОКУПНОГ 

ЖИВОТНОГ  ЦИКЛУСА  ОБЈЕКТА  –  ОД  ПРОИЗВОДЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ  МАТЕРИЈАЛА,  ПРЕКО    ИЗГРАДЊЕ 

ЗГРАДЕ,  КОРИШЋЕЊА  И  УПРАВЉАЊА  ОБЈЕКТОМ,  ДО  ЊЕГОВОГ  РУШЕЊА  И  УПРАВЉАЊА  ТАКО 

НАСТАЛИМ  ГРАЂЕВИНСКИМ  ОТПАДОМ.  ЕКОЛОШКА  ОДРЖИВОСТ  СТАНОВАЊА  ОБУХВАТА  ЕНЕРГЕТСКУ 

ЕФИКАСНОСТ  И  СМАЊЕЊЕ  ЕМИСИЈА  УГЉЕНДИОКСИДА  И  ДРУГИХ  НЕГАТИВНИХ  ЕМИСИЈА,  СМАЊЕЊЕ 

КОРИШЋЕЊА  ВОДЕ  УНУТАР  И  ИЗВАН  ОБЈЕКТА,  УПОТРЕБУ  МАТЕРИЈАЛА  КОЈИ  ИМАЈУ  МИНИМАЛНИ 

УТИЦАЈ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ,  УПРАВЉАЊЕ  АТМОСФЕРСКИМ  ВОДАМА,  ОТПАДОМ,  МИКРОКЛИМУ 

УНУТАР  ОБЈЕКТА  И  ДРУГЕ  АСПЕКТЕ  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ.  У  ОВОМ  ПОГЛАВЉУ  ПОСЕБНО  СУ 

ОБРАЂЕНА ПИТАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАНОВАЊА, УШТЕДЕ ВОДЕ И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ОД 

МАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЗАДОВОЉАВАЈУ ЗАХТЕВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ТОКОМ СВОЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ, 
УГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА У  ГРАЂЕВИНСКОМ ОБЈЕКТУ. УКАЗУЈЕ СЕ НА ВЕОМА НЕПОВОЉНЕ ПАРАМЕТРЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  У  ОБЛАСТИ  СТАНОВАЊА  У СРБИЈИ  И  НА НЕКЕ  ОД НАЧИНА ПОБОЉШАЊА, 
УКЉУЧУЈУЋИ ТЕХНИЧКО –  ТЕХНОЛОШКЕ,  ОРГАНИЗАЦИОНЕ И  РЕГУЛАТИВНЕ МЕРЕ. НА СЛИЧАН НАЧИН 

ДИСКУТУЈУ  СЕ  И  МЕРЕ  КОЈЕ  ТРЕБА  ПРЕДУЗЕТИ  У  ЦИЉУ  СМАЊЕЊА  ПОТРОШЊЕ  ВОДЕ  У 

ДОМАЋИНСТВИМА. 
 
 

 
 
 

 
 
ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE HOUSING AIMS TO DECREASE NEGATIVE ENVIRONMENTAL IMPACTS ON THE 

CLIMATE  (INCLUDING  GREENHOUSE  EFFECTS),  AIR  QUALITY, WATER  AND  LAND,  NOISE,  NON‐RENEWABLE 

RESOURCES  STOCKS  AND  BIODIVERSITY.  THEREFORE  THE  HOUSING  SHOULD  BE  DISCUSSED  THROUGH  THE 
OVERALL LIFE CYCLE OF THE BUILDING – FROM THE PRODUCTION OF CONSTRUCTION MATERIALS, THROUGH 
BUILDING  CONSTRUCTION, USAGE  AND MANAGEMENT,  TO  THE  DEMOLITION  AND  CONSTRUCTION WASTE 

MANAGEMENT. ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE HOUSING INCLUDES ENERGY EFFICIENCY AND DECREASING 

OF CARBON DYOXIDE AND OTHER HARMFULL EMISSION, DECREASING OF INDOOR AND OUTDOOR WATER USE, 
UTILIZATION  OF  MATERIALS  WITH  MINIMAL  ENVIRONMENTAL  EFFECTS,  RAINWATER  AND  WASTE 

MANAGEMENT, INDOOR MICROCLIMATE CONDITIONS AND OTHER ENVIRONMENTAL ASPECTS. THIS CHAPTER 
IS PARTICULARLLY DEALING WITH ENERGY EFFICIENCY IN HOUSING, WATER SAVINGS AND ENVIRONMENTALLY 

FRIENDLY CONSTRUCTION MATERIALS THROUGH THE PRODUCTION, BUILDING AND USING PHASES. IT POINTS 
ON VERY NEGATIVE ENERGY EFFICIENCY INDICATORS IN SERBIAN HOUSING SECTOR AND ON SOME MEASURES 

TO MAKE THEM BETTER,  INCLUDING TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL, ORGANIZATIONAL AND REGULATORY 
MEASURES.  FOLLOWING  THAT,  SOME  MEASURES  TO  BE  UPGRADED  FOR  WATER  USE  DECREASING  IN 

HOUSEHOLDS ARE DISCUSSED. 
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8. ЕКОСЕНЗИТИВНИ КОНЦЕПТ СТАНОВАЊА 
 

 

У предходним поглављима одрживост становања посматрана је са ширег 
аспекта, узимајући у обзир све три димензије одрживости: економску, друштвену и 
димензију заштите животне средине. У разматрањима која следе становање ће бити 
пропуштено кроз призму заштите животне средине и његова одрживост биће 
разматрана у еколошком смислу. Одредницу „еколошко“ треба овде посматрати 
врло условно – она се односи на цео спектар решавања проблема заштите животне 
средине који су повезани са изградњом, коришћењем, управљањем и уклањањем 
објеката намењених становању. Сужавање концепта одрживог развоја само на 
животносрединску (инвајронменталну) компоненту у наставку текста никако не 
значи да се друге две компоненте сматрају мање значајним. Напротив, еколошки 
одрживо становање никако не може бити посматрано изоловано од економског и 
друштвеног аспекта становања. 

Еколошки одрживо становање може се дефинисати као становање са 
најмањим могућим негативним утицајима на животну средину у смислу 
климатских промена (односно ефекта стаклене баште), квалитета ваздуха, 
воде и земљишта, буке, залиха необновљивих материјала и биолошке 
разноврсности.  

Код разматрања еколошки одрживог становања неопходо је поћи од 
животног циклуса зграде и одговарајуће узрочно - последичне хијерархије која 
утиче на формирање вредносних образаца понашања: од производње материјала за 
изградњу објекта намењеног становању, преко његове изградње, коришћења, 
реконструкције, до рушења и поступања са грађевинским отпадом (слика 1).  

 

 
Слика 1. Животни циклус зграде (Steinmüller, 2008) 

 

Процена одрживости дуж ланца животног циклуса зграде може се извршити 
тако што ће се процењивати релевантни аспекти сваке карике овог ланца, односно 
сваке приказане активности.  
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Еколошка одрживост становања обухвата следеће категорије: 

• енергетску ефикасност и смањење емисија угљендиоксида;  

• смањење коришћења воде унутар и изван објекта;  

• употребу материјала који имају минималан утицај на животну 
средину, укључујући одговорно снабдевање грађевинским и другим 
материјалима;  

• управљање атмосферским водама, укључујући превенцију 
плављења, 

• смањење стварања отпада из домаћинства на извору, његово 
одговорно одлагање и рециклажу, укључујући одговорно поступање 
са грађевинским отпадом; 

• смањење емисија гасова стаклене баште из домаћинства, а посебно 
азотних оксида; 

• стварање здравих услова становања, укључујући адекватно 
природно осветљење, добру звучни изолацију, топлотни комфор, 
угодан приватни простор, као и дуг животни век објекта за 
становање;  

• одговарајуће управљање и одржавање објекта намењеног 
становању, укључујући безбедност поседа и однос према заједници, 
као и утицај активности везаних за становање на животну средину; 

• очување еколошких аспеката становања: еколошке вредности 
поседа и биолошке разноврсности, укључујући степен усклађености 
са регулативом у области заштите животне средине. 

8.1. Енергетска ефикасност и други енергетски аспекти становања 

Енергетска ефикасност огледа се у употреби мање количине енергије 
(енергената) за постизање истог ефекта, односно функције (грејање или хлађење 
простора, вештачко осветљење, производња различитих производа, рад 
аутомобила, …). Енергетска ефикасност није исто што и штедња енергије: штедња 
се поистовећује са одрицањем, а ефикасна употреба енергије подразумева да 
ефекат остане исти и да услови који се желе постићи не буду нарушени. Дакле, 
побољшана ефикасност употребе енергије има за циљ смањење потрошње за исту 
количину производа или услуга, што доводи и до пропорционалне новчане уштеде. 

У данашње време када је енергија постала дефицитарна, када различита 
економска и политичка дешавања у свету утичу на све већу нестабилност, 
обезбеђивање стабилних извора енергије је све теже. Зато енергетска ефикасност 
као никада до сада постаје водећа тема у готово свим државама, независно од 
њиховог нивоа развијености. Економски развој друштва је данас незамислив без 
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обезбеђених извора енергије по прихватљивим ценама. Енергетска ефикасност 
треба да обезбеди повећање конкурентности на макро и микро плану кроз смањење 
трошкова енергије, развој нових производа и услуга, повећање запослености и 
смањење утицаја на животну средину кроз смањену емисију угљендиоксида.  

Енергетска ефикасност у области становања може се посматрати у ужем и у 
ширем смислу. У ужем смислу енергетска ефикасност у области становања односи 
се на енергетску ефикасност уређаја који се користе у домаћинствима. 
Енергетски ефикасан је онај уређај који који има велики степен корисног дејства, 
односно мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други. 
Шири аспект енергетске ефикасности у области становања подразумева мере које 
се примењују у сврху смањења потрошње енергије, укључујући техничке, 
организационе и мере које се односе на промену навика и понашања. Спектар мера 
које се могу предузети за обезбеђење вишег нивоа енергетске ефикасности у 
области становања веома је широк: од замене необновљивих енергената 
обновљивим, замене енергетски неефикасних потрошача ефикасним, боље 
изолације стамбеног простора, замене дотрајале столарије у просторима који се 
греју, преко уградње мерних и регулационих уређаја за потрошаче, до увођења 
тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати енергетске уштеде. 
Независно од примењених мера степен оствареног комфора и стандарда 
коришћења стамбеног простора мора остати исти, или се мора повећавати.  

8.1.1. Енергетски биланс зграде 

Потрошња енергије у згради зависи од техничких карактеристика саме 
зграде (њеног облика и материјала конструкције), техничких карактеристика 
коришћених енергетских система (грејања, припреме топле воде, климатизације, 
електричног осветљења, итд.), понашања корисника простора, као и климатских 
услова поднебља на коме се објекат налази. Основни појмови за анализу потрошње 
енергије у зградама су топлотни губици и добици и коефицијент пролаза топлоте. 

Енергетски биланс зграде подразумева све енергетске губитке и добитке. 
При томе се уобичајено говори о топлотном билансу, односно прорачунава се 
колико је енергије потребно да би се задовољиле топлотне потребе корисника 
објекта. Потреба за топлотном енергијом увек је уско везана за топлотне губитке 
зграде: док год су топлотни добици енергије довољни за покривање топлотних 
губитака, у згради ће се одржавати жељени услови топлотне угодности, односно: 

gventtranssunin QQQQQQ ++=++  

при чему је Q количина примарне енергије горива које се користи за загревање 
простора у објекту, Qin количина унутрашњих топлотних добитака, Qsun топлотни 
добици од сунца, Qtrans количина трансмисионих топлотних губитака, Qvent  
количина вентилационих топлотних губитака и Qg количина топлотних губитака у 
систему загрeвања. Трансмисиони губици настају пролазом (трансмисијом) 
топлотне енергије кроз елементе омотача зграде и зависе од елементима 
конструкције зграде, дебљине и карактеристика термоизолационог слоја у 
конструкцији, врсте и начина застакљивања прозора и врата, итд. Трансмисиони 
губици се увећавају вредношћу топлотних губитака насталих услед проветравања, 
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односно вентилационим губицима (Qvent) који се одређују на основу потребног 
броја измена ваздуха унутар просторија. 

Осим губитака, у зградама постоје и добици топлотне енергије, који не 
долазе из система загревања објекта, односно такозвани слободни топлотни 
добици. Њих чини топлотна енергија добијена од особа које бораве у простору, као 
и од различитих уређаја који се користе у простору (Qin). Одређена количина 
топлотне енергије у простор долази и од сунчевог зрачења (Qsun). Да би систем 
гријања или хлађења задовољио топлотне потребе зграде, потребна је одређена 
количина примарне енергије (енергента) Q. Ова количина енергије је већа од 
корисне енергије Qк због несавршености техничких система, односно количине 
енергије која се у њима због те несавршености губи (Qg)36. Дакле, потребна 
количина топлоте за грејање зависи од:  

• топлотних губитака кроз спољни омотач, 

• топлотних губитака кроз линијске топлотне мостове, 

• топлотних губитака кроз тачкасте топлотне мостове, 

• топлотних губитака према тлу, 

• топлотних губитака према негрејаним просторијама, 

• топлинскх добитака од сунца и унутарашњих извора и 

• губитака због проветравања и/или вентилације. 

Енергетски биланс зграде је основа за прорачун енергетске ефикасности у 
зградарству. Циљ је смањити трансмисионе и вентилационе губитке, као и 
губитке у систему грејања на најмању могућу меру, односно повећати 
топлотне добитке од сунца и при томе не нарушити топлотни комфор боравка 
у просторијама.  

Енергетске потребе зграде укључују: 

• топлотну енергију за грејање простора и припрему топле воде за потрошњу 
у домаћинству, 

• електричну енергију за рад расхладних уређаја, вентилатора и пумпи у 
системима грејања, вентилације и климатизације, 

• електричну енергију за осветљење, 

• електричну енергију за остале уређаје (лифтови, телевизори итд.), 

• секундарну употребу топлотне енергије (посебно у услужним делатностима, 
на пример праоницама и слично) 

Структура потрошње енергије по енергетским системима у згради веома 
зависи од климатских услова. На пример, удео потрошње енергије у систему 

                                                 
36 Унутрашња калоричка енергија горива не може се искористити у потпуности, јер се део енергије 
изгуби због непотпуног сагоревања и преко испуштених димних гасова, а део се преноси са самог 
котла на околину зрачењем и конвекцијом. 
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загревања може варирати од 30 до 60%, док удео потрошње енергије у расхладном 
систему може варирати од 3 до 15%.  

8.1.2. Енергетска ефикасност становања у Србији 

Једна од карактеристика великог дела стамбеног фонда у Србији је 
нерационално велика потрошња свих типова енергије, првенствено за грејање, а у 
последње време због пораста средњих температура током летњих месеци и за 
хлађење зграда. Поред тога, енергија се користи још и за осветљење и за напајање 
електричних уређаја у домаћинствима Потрошња енергије за грејање у просечно 
термички изолованим зградама у Србији износи око 60% укупне потрошње 
енергије. Од тога, 70% односи се на потрошњу топлотне енергије, на коју 
првенствено утиче трајање сезоне грејања и захтевана температура простора, што 
зависи од климатских услова и стандарда квалитета коришћења простора. Такође, 
значајан утицај има и квалитет 
механичког система грејања, укупна 
грејана површина, као и термичка 
заштита зграде.  

У Србији се енергија још увек 
троши као 60-тих година прошлог 
века у Европској Унији. Загревање 
зграда се обавља по следећој 
структури коришћених система и 
начина загревања: 14% укупне 
површине се загрева из система 
даљинских грејања, 12% из локалних 
котларница са централним грејањем, 14% из електроенергетског система, 10% 
користи природни гас и за 50% укупних површина користе се чврста горива 
сагоревањем у домаћинствима (угаљ, огревно дрво, биомаса из пољопривреде, 
отпад итд). Потрошња финалне енергије у сектору зградарства у 2005. години 
достигла је ниво од 3,29 Mtoe (1toe = 41,868 GJ = 11,63 MWh). Удео зградарства у 
укупној потрошњи финалне енергије износи 48%, а 65% од тога одлази на 
стамбени сектор. Средња потрошња енергије по квадратном метру је око 2,5 пута 
већа него у северној Европи. Просечна потрошња енергије у стамбеним објектима 
је од 171 kWh/m2 годишње за објекте који се греју системима даљинског грејања, 
до чак 230 kWh/m2 за објекте који се греју на природни гас, док у просечна 
потрошња у ЕУ износи 138 kWh/m2. Око половине свих домаћинстава троши 340 
kWh/ m2 годишње, што је три пута више у односу на земље западне Европе. 
Постојећи стамбени фонд у Србији грађен је према енергетски застарелим 
прописима, у условима релативно јефтине електричне енергије и недовољне 
примене прописа о топлотној заштити зграда. Такве зграде представљају велике 
потрошаче и не задовољавају нове светске трендове у заштити животне средине и 
смањењу емисије угљендиоксида. Штавише, нерационална потрошња енергије у 
домаћинствима има и велике негативне ефекте по здравље и економску моћ 
становништва: хроничне болести, укључујући и болести дисајних органа, су 
директно повезани са знатним загађењем унутрашњег простора због нерационалне 
потрошње ресурса за загревање. Смртност током зимских месеци је око 30 % већа 

Елаборат о енергетској ефикасности у 
стамбеним зградама 

 
Влада Републике Србије увела је обавезу 
свих инвеститора да од 1. априла 2011. 
године морају сачинити Елаборат о 
енергетској ефикасности стамбеног 
објекта за сваки новопројектовани 
грађевински објекат намењен становању. 
Овај елаборат биће један од услова за 
добијање грађевинске дозволе. 
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од просечних вредности. Емисија угљен диоксида по јединици БДП-а је најмање 
два пута већа од светског просека, а потрошња енергије по јединици бруто 
друштвеног производа (БДП) у Србији је три пута већа од просечне у свету.  

8.1.3. Енергетски ефикасне куће 

Почетком фундаменталних истраживања у области енергетски ефикасних 
објеката може се сматрати период прве нафтне кризе у раним осамдесетим 
годинама прошлог века. Прва истраживања нисконергетских објеката у 

скандинавским земљама и пасивних 
соларних зграда у САД инспирисала 
су истраживаче компаније Philips у 
Немачкој да 1974. године у Ахену 
изграде прототип прве 
нискоенергетске куће, како би 
истражили потенцијал обновљиве 
енергије и иновативних начина 
стварања енергије у кући (соларних 
колектора, топлотних пумпи, итд). 
Филипсова експериментална кућа 
имала је одличну изолацију, ефикасан 
систем прозора, контролисану 
вентилацију са око 90% топлоте која 

се враћа и са могућношћу коришћења топлотне енергије из земљишта, тако да је за 
њено загревање трошено само 20 до 30 kWh/m2 годишње.  

 
Слика 1. Филипсова експеримантална 

нискоенергетска кућа

Ово истраживање, као и многа друга која су уследила наредних година, 
афирмисали су могућности за пројектовање и изградњу енергетски ефикасних кућа. 
Енергетски ефикасном кућом може се сматрати она кућа која троши мање 
енергије од нормалне куће. Постоји пет главних категорија: 

• Високоенергетски ефикасне или нискоенергетске куће (Low Energy 
House)  

• Пасивне куће (Passive House, Ultra-low Energy House)  

• Куће нулте енергије (Zero-energy House or Net Zero Energy House)  

• Аутономне куће (Autonomous Building, house with no bills)  

• Куће с вишком енергије (Energy Plus House)  
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Високоенергетски ефикасне (нискоенергетске) куће 
Високоенергетски ефикасне (low-energy) куће су објекти који користе 

пројектантска решења, системе и уређаје којима се смањује потрошња енергије у 

њима: оне које имају изузетну изолацију, енергетски ефикасне прозоре, одличну 
заптивеност и примену измењивача топлоте ради смањења енергије неопходне за 
грејање и хлађење простора. Уз то, високоенергетски ефикасне зграде се могу 
користити и техникама и дизајнерским решењима пасивне соларне архитектуре 
или активних соларних система за грејање воде или производњу електричне 
енергије (PV - фотоволтажа). Захтеви енергетске ефикасности требало би да се 
односе на све типове енергије коју зграда захтева за грејање и хлађење унутрашњег 
простора, загревање воде, вентилацију и укупну потрошњу енергије (електрични 
уређаји и кућни апарати, осветљење, итд). У пракси, међутим, дефинисање 
високоенергетски ефикасне зграде се често односи само на енергију потребну за 
загревање простора, притом игноришући друге облике потрошње енергије.  

ДЕФИНИСАЊЕ ВИСОКОЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИХ (LOW-ENERGY) КУЋА 
У НЕКИМ ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА 

 
До краја 2010. године седам држава чланица ЕУ дефинисало је шта то једну зграду 
чини low-energy зградом: Аустрија, Швајцарска, Данска, Велика Британија, Финска, 
Француска, Немачка и Белгија (фламански део земље). У још четири државе 
(Луксембург, Румунија, Словачка и Шведска) постоје планови да се дефинишу 
критеријуми енергетске ефикасности у зградарству. Дефиниције се углавном односе на 
нове зграде, али, у неким случајевима (Аустрија, Чешка, Данска, Немачка, Луксембург) 
такође покривају и постојеће зграде и могу се применити на све типове зграда 
(стамбених, пословних, итд). Просечни захтеви за мањом потрошњом енергије крећу се 
од 30 до 50% од стандардних захтева у тим државама за нове зграде.  
 
Држава Дефиниција високоенергетски ефикасне куће 
Аустрија • low-energy зграда - годишња потрошња за грејање 60-40 KWh/m2 (око 

30% испод стандардне)  
• Passivhaus стандард - 15kWh/m2 по квадрату корисног простора (у 
области Стирија) или по квадрату грејане површине (у области Тирол) 

Белгија • low-energy Class 1: за куће 40% нижа потрошња од стандарда, за 
канцеларијске просторе и школе 30% нижа потрошња  

• Very low-energy class: 60% смањење потрошње за куће, 45% за школе и 
канцеларијске просторе 

Чешка 
Република 

• low-energy: од 51 до 97kWh/m2/годишње  
• very low-energy: испод 51kWh/m2/годишње  
• користи се и Passivehaus стандард од 15kWh/m2/годишње  

Финска • low-energy стандард -  40% боље од стандардних зграда 
Немачка • стамбене зграде kfW60 (60kWh/m2/годишње) или KfW40 (40 

kWh/m2/годишње) максималне потрошње енергије  
• Passivhause KfW-40 зграде са годишњим захтевима за грејање мањим од 

15kWh/m2 и укупним захтевима мањим од 120 kWh/m2 
 
Извор: Thomsen &  Wittchen, 2008 
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Пасивне куће  

Пасивна кућа је кућа која троши веома мало енергије тако да је могуће 
живети у њој без традиционалних система грејања. Потреба за енергијом за 
хлађење и за грејање не прелази 15 kWh/m² годишње. Укупна потрошња енергије 
(енергија за грејање и хлађење просторија, топла вода и струја) не сме бити већа од 
42 kWh/m2 годишње. То је око 10 пута мање од обичних зграда. Трошкови градње 
пасивне куће су у прошлости били знатно већи од трошкова градње нормалне куће, 
али с развојем технологија и већом потражњом за специјално дизајнираним 
грађевинским компонентама цена изградње је сад знатно мања него што је била. 

ПОЧЕТАК ГРАЂЕЊА ПАСИВНИХ КУЋА У НЕМАЧКОЈ 
 

 
 
Прва пасивна кућа (на слици) изграђена је 1991. године у Дармштату (Немачка) као 
зграда у низу за становање четири породице. Карактерисали су је висока 
термоизолација спољних зидова, троструки изоловани прозори окренути југу и 
вентилација унутрашњости са повратом топлоте. Загревање просторија вршено је 
природним гасом, а уграђени су и уређаји за вакуумско одлагање отпада. Укупна 
потрошња примарне енергије била је на нивоу од 120 kWh/m2 годишње, што је за 
постојеће услове становања у Немачкој представљало знатну уштеду. Емпиријска 
испитивања показала су да је задовољство корисника станова комфором било више 
него задовољавајуће и поред знатног смањења коришћења енергије. Убрзо након овога 
у Немачкој је изграђено и прво насеље пасивних и нискоенергетских кућа у Висбадену, 
са 46 кућа у низу, од којих је половина била нискоенергетска, а другу половину су 
чиниле пасивне куће. Поређења ова два концепта на примеру Висбадена указала су на 
знатне предности пасивних кућа, тако да од тада оне задобијају пажњу не само научне 
јавности, већ и политичара и постају стандард за Немачку. До 2007. године изграђено је 
близу 10.000 пасивних кућа. 
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Слика 2. Енергетски ефикасна кућа 

 

Куће нулте енергије  
Кућа с нултом енергетском потрошњом и нултом емисијом угљен-диоксида 

(zero-energy, или net-zero-energy) годишње назива се кућом нулте енергије. Она   
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је енергетски независна (посматрано на годишњем нивоу), јер своје енергетске 
потребе задовољава енергијом коју сама производи. Ово се постиже комбинацијом 
генератора електричне енергије мале снаге и енергетски ефикасних решења као 
што су пасивни соларни дизајн, изолација, одабир парцеле и орјентација објекта, 
топлотне пумпе, измењивачи топлоте, грејање воде соларним плочама, 
фотоволтажа/PV, итд. У пракси ово значи да ће у неком периоду, када су потребе за 
енергијом мање, а доступност обновљивих извора енергије већа, производити више 
енергије него што троши и враћати је у мрежу, док ће у неким периодима имати 
веће потребе које ће надокнађивати из мреже. Куће нулте енергије занимљиве су и 
због заштите животне средине јер испушта врло мало гасова који изазивају ефекат 
стаклене баште. 

Аутономне куће  
Аутономна (независна) кућа је замишљена да нормално функционише 

независно од инфраструктурне подршке. Према томе нама прикључака на мрежу за 
дистрибуцију електричне енергије, водовод, канализацију, ПТТ мрежу,… 
Аутономна кућа је много више од енергетски ефикасне куће. 

Куће са вишком енергије  
Кућа са вишком енергије је кућа која у просеку током целе године произведе 

више енергије користећи обновљиве изворе енергије него што је узме из 
спољашњих система. Ово се постиже употребом малих генератора електричне 
енергије, нискоенергетских техника градње попут пасивног соларног дизајна куће и 
пажљивог избора локације за кућу. 

8.1.4. Начини остваривања енергетске ефикасности у стамбеним објектима 

Постоји више начина за остваривање енергетске ефикасности у стамбеним 
објектима: 

• Компактна форма и побољшана изолација зграде 

• Јужна оријентација и услови осенчености 

• Енергетски-ефикасно прозорско застакљење и рамови 

• Ваздушна непропусност спољног омотача зграде 

• Пасивно предгревање свежег ваздуха 

• Високо ефикасна топлотна рекуперација помоћу искоришћеног ваздуха 
коришћењем измењивача топлоте ваздух/ваздух 

• Обезбеђивање топле воде коришћењем обновљивих извора енергије 

• Коришћење расвете и кућних апарати који штеде енергију у домаћинству 

Компактна форма и ефикасна термоизолација објекта 
 Ефикасна термоизолација представља основни начин остваривања 
енергетске ефикасности у свим зградама. Топлотни губици кроз уобичајену 
конструкцију зграде (спољни зид, под ка подруму или плоча на земљи, таваница 
или кров) описују се коефицијентом пролаза топлоте или U вредношћу. Ова 
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вредност показује колико топлоте (у W) прође кроз неку конструкцију по m2 и при 
стандардној температурној разлици од 1 °К. Међународна јединица за U-вредност 
је W/m2К. Да би се израчунао топлотни губитак зида множи се U-вредност са 
површином и температурном разликом. 

Поређење дебљина материјала који пружају исту 
термоизолацију (cm)

5

5.2

5.3

5.3

5.8

6.7

9.2

10.8

14.3

14.3

16.2

54.2

59.2

69.2

248

Минерална вуна

Стиропор

Овчија вуна

Целулозна влакна

Плута

Кокос

Експандирана глина

Плоче од дрвене вуне

Иверица

Перлит

Дрво

Шупља опека

Бетонски блокови

Пуна опека

Армирани бетон

 
Слика 3. Неки термоизолациони материјали који се користе у зградарству и 

поређење њихових ефеката термоизолације 

 

Стамбени објекти грађени конвенционално углавном имају недовољан ниво 
термичке изолације, чему је узрок коришћење материјала који нису довољно добри, 
или, што је чешћи случај, имају недовољну дебљину термоизолационог слоја. 
Захтеви градње високоенергетски ефикасних објеката заснивају се на: 

• Уграђивању термоизолационих материјала који имају ниску вредност 
коефицијента пролаза топлоте; 

• Уграђивању термоизолационих материјала који имају довољну дебљину 
слоја; 

• Избегавању „топлотних мостова“, односно „херметичком“ затварању 
унутрашњости објекта термоизолационим материјалима.  
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Слика 4. Детаљи термоизолације омотача просторије 

Постојећи стандарди у грађевинарству допуштају да укупни коефицијент 
пролаза топлоте спољних зидова може износити до 0,45 W/m2K. За конструкције 
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енергетски ефикасних кућа ова вредност је снижена на 0,15 W/m2K37, што у пракси 
значи да се мора повећати дебљина термоизолационог слоја у зидовима, поду и 
таванској конструкцији са уобичајених 8 до 10 cm на 25 до 30 cm. Са оваквом 
термоизолацијом стамбени објекат зими чува тополоту у унутрашњости, а лети не 
дозвољава загревање. 

Топлота се из унутрашњости грађевинског објекта губи кроз све спољне 
облоге. Кроз фасадне зидове одлази највећи део топлотних губитака. Према неким 
прорачунима топлотни губици кроз под на тлу или изнад негрејаног простора чине 
10% од укупних топлотних губитака куће, док се кроз недовољно изоловане 
таванице и кровове губи око 30% топлоте. Топлотни губици кроз под могу бити 
смањени и за 60% постављањем термоизолације.  

Постоје мишљења да постављање ефикасне термоизолације приликом 
изградње или реновирања стана није економски оправдано, тим пре ако се ради о 
термоизолацији коју захтева пасивна кућа. Овакве заблуде се лако могу негирати 
једноставним прорачуном. На пример, за стару кућу, изграђену у умереној клими 
Централне Европе без поштовања принципа енергетске ефикасности конструкције 
(просечни коефицијент пролаза топлоте 1,25 W/m2K) годишњи топлотни губици за 
објекат чији спољни зидови имају површину од 100 m2 износе 98 kWh/m2K, што 
при просечној цени електричне енергије од 5,5 €Cent/kWh38 указује на годишње 
трошкове изазване топлотним губицима кроз спољашњи омотач зграде од 536 €. Са 
побољшањем термоизолације спољашњег омотача на просечну вредност од 0,125 
W/m2K (фактор 10) и трошкови се смањују са фактором 10 (54 €). Веома је могуће 
да ће трошкови енергије у блиској будућности бити чак већи него што је приказано 
у овом прорачуну. Са друге стране, изолација ће трајати најмање 40 година и за све 
то време штедети енергију. Додатне предности термоизолације су бесплатне: нема 
хладних углова, нема влаге у собама, нема буђавих зидова, топлотни комфор у 
унутрашњости стана је генерално бољи. Постављање термоизолације са спољње 
стране фасаде решава проблем кондезације паре у просторијама стана, која се јавља 
због ниске температуре зида, па самим тим и настанак буђи.  

Геометријски облик и висина објекта такође утичу на утрошак енергије у 
домаћинствима. Површина омотача (фасадних зидова и крова) у односу на 
површину основе објекта представља битан фактор како за одређивање утрошка 
материјала за изградњу, тако и за одређивање укупних топлотних губитака кроз 
омотач. На пример, зграда која има однос дужине и ширине 1 : 2 има за 6% већу 
површину спољног омотача него зграда исте површине квадратног облика, а самим 
тим  и веће топлотне губитке.  

У архитектонском смислу енергетски су ефикаснији објекти који се 
групишу, тако да се смањује површина фасаде (двојне зграде, зграде у низу). Ако 
се анализирају топлотни губици породичне куће бруто запремине 300 m2 са 
                                                 
37 Код пасивних кућа.  
38 Прорачун се односи на просечну цену електричне енергије у земљама Европске Уније. У Србији 
је цена још увек неекономска, што у великој мери компромитује напоре за повећање енергетске 
ефикасности у зградама, а са друге стране негативно утиче на стабилност електроенергетског 
система. Међутим, сасвим је сигурно да цена енергије у будућности може само да расте и да ће се 
наредних година изједначити са ценама у Европи. 
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стандардном термоизолацијом, може се видети да слободностојећа кућа ових 
карактеристика троши 20% више енергије за загревање него ако је грађена као кућа 
у низу, односно 10% више енергије него ако је грађена као двојна кућа. Значајне 
енергетске уштеде такође се могу добити смањивањем светле висине просторија. 

Оријентација објекта 
 Оријентација објекта може значајно допринети енергетској ефикасности 
због коришћења топлотних добитака од сунчевог зрачења. Пасивни добици од 
сунчевог зрачења код зграда оријентисаних ка југу могу покрити и до 40% 
топлотних губитака. Идеална оријентација слободностојећег стамбеног објекта 
подразумева да је дужа фасада окренута југу, а да су краће фасаде окренуте истоку 
и запада. Оваква оријентација омогућава коришћење сунчевог зрачења и природног 
светла у зимским месецима, када је то најпотребније, али и умањује нежељене 
топлотне губитке од сунца у лето. Уколико оваква оријентација није могућа, 
објекат се може поставити под углом који није већи од 30° у односу на идеалну 
ситуацију, што ће топлотне добитке смањити за око 5%. Ако се овај угао повећава, 
долази до знатног смањења топлотних добитака.  

Енергетски ефикасни прозори 
Енергија из објекта се кроз отворе на фасади губи трансмисионим губицима 

(онда када су прозори затворени) и вентилационим губицима (кроз отворене 
прозоре). Када се саберу једни и други, кроз прозоре се остварује преко 50 % 
укупних топлотних губитака зграде. На трансмисионе губитке утиче коефицијент 
пролаза топлоте стаклене површине и рама прозора. Коефицијент пролаза топлоте 
на стаклима се смањује уградњом двоструких и троструких стакала, чији су 
међупростори пуњени ваздухом или инертним гасом (аргоном или криптоном), 
који делује као топлотни изолатор. За пасивне куће захтева се да укупни 
коефицијент пролаза топлоте (укљућујући и прозорски рам) не буде већи од 0,75 
W/m2K. Захтеви повећане енергетске ефикасности подразумевају да се на спољној 
површини сваког стакла наноси такозвани Low-E премаз (транспарентни премаз 
ниске емисивности), који смањује зрачење топлоте преко прозора. Постављањем 
тог слоја дозвољава се зрачење топлоте из спољног окружења у просторију, али се 
ограничава зрачење топлоте у супротном смеру, тако да стакло делује попут 
топлотног вентила.  

 
Слика 6. Конструкција енергетски ефикасних прозора 
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Квалитетни прозори смањују трансмисионе губитке, док се губици 
вентилирањем могу смањити уградњом вентилационог система или помоћи 
сензора отворености прозора. Сензор отворености прозора повезује се директно са 
контролом грејања/хлађења и искључује систем када се прозор отвара.  

Ваздушна непропусност спољног омотача зграде 
 Свака измена ваздуха у просторијама утиче на одвођење одређене количине 
топлоте. Због тога је неопходно осигурати што бољу заптивеност конструкције 
омотача објекта, како би се ова количина топлоте смањила. Стандард пасивних 
кућа захтева да се при унутрашњем притиску од 50 Pa може извршити измена 
ваздуха кроз спољни омотач од највише 60% укупне запремине унутрашњег 
простора. 

Систем загревања стана 
Трошкови за грејање у најхладнијим зимским месецима представљају и до 

75% трошкова за енергенте. Избор система грејања зависи од врсте енергената који 
се користи за загревање. Избор система грејања такође зависи и од временских 
услова (географска локација), положаја и типа зграде, времена коришћења зграде, 
расположивости извора енергије, инвестиционих трошкова, као и законске 
регулативе и подстицаја. 

Уколико је грејање индивидуално, од великог значаја је избор котла. Треба 
изабрати котао са што већим степеном искоришћења. Енергетски најефикаснији је 
кондензациони котао. Уградњом кондензационих котлова, омогућава се 
корисницима уштеда од 10 до 15% у поређењу са другим новим котлом и до 25% за 
котлове старије од 30 година.  

На грејање у зимским месецима утичу унутрашње пројектоване 
температуре, које треба осигурати за остваривање топлотног комфора корисника: 

• Просторије за боравак 20-21оC  

• Купатила 24 оC 

• Ходници, предворја 15 оC 

• Спаваће собе: 18 оC 

• Преко дана кад никога нема код куће 16 оC 

• За време годишњег одмора 10 оC 

Значајно је напоменути да ако се температура у простору смањи за само 1оC, 
годишње се можете уштедити приближно 3-5% енергије за грејање. Одржавање 
превисоких температура ваздуха у просторијама, па спуштање температуре 
отварањем прозора је једна од најчешћих грешака. Регулацију температуре у 
простору треба осигурати уградњом регулационих уређаја за системе грејања као 
што су радијаторски термостатски вентили и собни термостати. Радијаторски 
термостат је термостат смештен на радијатору, а који регулише температуру у 
свакој просторији у којој се налази. Уградњом термостатских радијаторских 
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вентила могућа је уштеда енергије чак до 20% (то зависи од врсте термостата и 
брзини реакције – најбрже реагују термостатске „главе“ пуњене гасом). Уштеда се 
остварује на начин да термостатски радијаторски вентил сам регулише задату 
температуру у просторији користећи све расположиве изворе топлоте (Сунце, 
људе, кућанске апарате….). Радијаторски вентили се не уграђују на радијаторе у 
просторији где је уграђен собни термостат. Термостати који се могу програмирати 
могу регулисати почетак и крај грејања. Овакви термостати могу контролисати и 
неколико температурних зона у кући уколико се не жели једнака температура у 
свим просторијама. Уколико се користе према упутству ови термостати могу 
уштедити и до 30% енергије. 

Комбиновање ефикасне измене топлоте са додатним грејањем убаченог ваздуха 
Енергетски ефикасне куће имају непрекидно снабдевање свежим ваздухом, 

оптимизирано тако да обезбеди комфор корисника. Проток свежег ваздуха 
прецизно је регулисан како би се убацила потребна количина. Стандард пасивних 
кућа захтева да количина убаченог свежег ваздуха не буде мања од 30 m3 по часу 
по особи. Пре убацивања свеж ваздух се филтрира, тако да је квалитет унутрашњег 
ваздуха бољи од спољашњег. Високе перформансе измењивача топлоте 
(ефикасност измене топлоте η >= 80%) користе се да пренесу топлоту садржану у 
искоришћеном унутрашњем ваздуху који се избацује на свеж ваздух који се 
убацује у просторију. Ова два ваздушна протока се не мешају. Током периода 
хладних дана, свеж ваздух који се убацује може да се додатно загреје. Провођењем 
цеви за свеж ваздух кроз тло, могуће је предгрејати ваздух и на тај начин смањити 
потребу за додатним загревањем убаченог свежег ваздуха. 

 
Слика 5. Уређај за вентилацију са зегревањем (ERV – Energy Recovery Ventilation) 

 

Обезбеђивање санитарне топле воде  
Просечан грађанин потроши дневно око 200-300 литара воде, од чега у 

просеку 40-80 литара отпада на санитарну топлу воду температуре од 40°C до 60°C 
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која се углавном користи за одржавање личне хигијене и прање посуђа. У сезони 
када нема грејања припрема санитарне топле воде представља појединачно највећи 
издатак за енергију једног домаћинства без обзира који се енергент користи. 
Ефикасна припрема и коришћење санитарне топле воде може утицати на смањење 
укупних трошкова за енергију у домаћинству. 

Употреба електричних проточних и акумулационих бојлера омогућава 
једноставну припрему топле воде. Проточни бојлери се обично користе у 
купатилима за припрему количина воде до 12 l/min (при 45°C). Предност оваквих 
уређаја је ниска цена, велика ефикасност у раду, мали топлотни губици у кратким 
цевоводима, кратко време загревања. Недостатак је релативно велика прикључна 
снага (12-27 kW) што захтева трофазни прикључак. У акумулационим бојлерима се 
загревају веће количине топле воде која је на располагању у дужем временском 
периоду на више потрошних места. Електрични акумулациони бојлери се користе у 
кухињама (запремина до 5-10 l) и у купатилима (запремина 50-200 l). Снаге грејача 
у акумулационим бојлерима су знатно ниже од оних у бојлерима проточног типа те 
износе 1,5-2,6 kW уз време загревања од 10 мин до 3 сата у зависности од величини 
резервоара. У односу на проточне бојлере топла вода је код акумулационих 
једноличније температуре те је расположива у краћем временском интервалу након 
отварања славине. Поред ниже потребне прикључне електричне снаге, додатна 
предност у односу на електричне проточне бојлере лежи у могућности загревања 
воде у периодима ниже тарифе коришћењем временских регулатора. Недостаци су 
већи топлотни губици, ограничена количина воде те је потребно дуже времена за 
поновно загревање. 

Најбоље решење за остваривање енергетске ефикасности код припреме 
санитарне топле воде је коришћење обновљивих извора, пре свега соларне 
енергије. За то се користе соларни системи који се састоје од колектора, резервоара 
топле воде с измењивачем топлоте, соларне станице са пумпом и регулацијом те 
развод са одговарајућим радним медијем. Колектори могу бити плочасти и 
вакумски. Соларни системи су најефикаснији код  нискотемпературских система 
грејања (подно и зидно грејање), односно што је температура медијума за грејање 
нижа то је ефикасност соларних система већа. Посматрано на годишњем нивоу 
овим системима се може покрити  до 30% потреба за грејањем. Пракса је показала 
да соларни колектор по 1 m²  уштеди годишње 750 kWh енергије. Соларни систем у 
летњем периоду задовољава потребе топле воде 90-100%, у прелазном периоду 50-
70% а у зимском периоду 10-25 %. Соларни систем уколико је правилно израчунат, 
према стварним потребама потрошача и правилно инсталиран исплати се већ за 3 
до 7 година. Век трајања соларног система је око 30 година. 

Коришћење расвете и  кућних апарати који штеде енергију у домаћинству 

Једна од значајних појединачних ставки у потрошњи електричне енергије 
свакако је и коришћење електричних расветних тела. Штедне сијалице троше пет 
пута мање енергије него сличне обичне сијалице. Ако се посматра типичан случај у 
којем је у домаћинству сијалица укључена просечно пет сати дневно и јединствене 
тарифе наплате електричне енергије током целог дана, обична сијалица снаге 100 
W ће годишње потрошити око 182 kWh електричне енергије. Са друге стране 
типична штедна сијалица која даје исти ниво осветљености уз реалну снагу 23 W 
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потрошиће око 42 kWh. Постигнута уштеда указује да се инвестиција враћа за мање 
од годину дана. Поред тога, трајање штедне сијалице  је осам пута дуже од обичне.  

Опремањем енергетски ефикасне куће повезивањем инсталације топле воде 
са машинама за веш и посуђе, проветравањем просторија и коришћењем 
штедљивих компакт флуоресцентних сијалица потрошња електричне енергије се  
смањује за око 50% у поређењу са просечном, већ изграђеном кућом, а да се при 
томе ништа не изгуби на комфору и угодности. Сви системи куће су пројектовани 
да функционишу са максималном ефикасношћу. На пример, вентилациони систем 
покрећу високо ефикасни једносмерни мотори. С друге стране, високо ефикасни 
кућни апарати често нису скупљи него просечни. Као по правилу они сами себе 
отплаћују кроз штедњу електричне енергије. 

Ниво енергетске ефикасности је потврда квалитета уређаја с обзиром на 
његову енергетску ефикасност, при чему се уређаји према потрошњи енергије, деле 
на седам класа енергетске ефикасности означених словима од А до G (групу А чине 
енергетски најефикаснији уређаји). Сврха енергетских класа је информисање купца 
о томе колико ефикасно одређени уређај искоришћава електричну енергију и воду, 
те о нивоу буке коју приликом рада тај уређај производи. Једна веш машина B или 
C класе троши више воде и струје него машина класе А или А+, док је ниво буке 
виши. 

8.1.5. Инструменти политике енергетске ефикасности становања 

Основни правни документ који на нивоу Европске Уније регулише 
проблематику енергетске ефикасности у зградама је Директива о енергетским 
својствима зграда (The Directive on Energy Performance of Buildings - 2002/91/EC). 
Овим правним актом уводи се обавеза земаља чланица да примењују минималне 
захтеве енергетске ефикасности за нове и постојеће објекте. Следствено томе, 
четири основна стуба Директиве су (1) заједничка методологија за прорачун 
интегрисаних енергетских особина зграда; (2) минимални стандарди енергетских 
особина нових зграда и постојећих зграда које се реновирају; (3) систем енергетске 
сертификације нових и постојећих зграда; (4) надгледање уређаја за загревање и 
вештачку вентилацију у зградама, укључујући процену инсталација за грејање у 
зградама старијим од 15 година. Методологија прорачуна не узима у обзир само 
термоизолационе карактеристике изолације у зградама, већ све аспекте који 
одређују енергетску ефикасност, укључујући уређаје за загревање и хлађење, 
оријентацију зграде, инсталације вештачког осветљења, измењиваче топлоте, и 
друго.  

Значајан инструмент националне политике енергетске ефикасности зграда је 
усвајање свеобухватне дугорочне стратегије, којом ће се успоставити национални 
циљеви и минимални стандарди енергетске ефикасности за нове објекте. Поједине 
земље су током прве деценије XXI века дефинисале своје циљеве у остваривању 
политика енергетске ефикасности у зградама, што је приказано у табели. 

 

 

 

152    Слободан Милутиновић 



    ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 
 

Табела 3. Циљеви остваривања политике енергетске ефикасности у неким 
европским земљама 

 
Аустрија Планирано је да се од 2015 године субвенције за социјално становање дају само за 

становање у објектима који задовољавају стандард пасивних кућа. 
Данска До 2020. године све новоизграђене зграде морају испуњавати услов 75% ниже 

потрошње енергије од предвиђених ограничења које постоје у 2006. години, када је 
стратегија усвојена. Међукораци: до 2010. смањење од 25%, до 2015. смањење од 
50%. 

Финска 30 – 40% смањења потрошње енергије у новим зградама, до 2010. године, стандард 
пасивне куће до 2015. године. 

Француска До 2012. године све нове зграде морају да задовољавају стандард нискоенергеских 
зграда, а до 2020. године стандард енергетски позитивних зграда. 

Немачка До 2020. године све зграде морају избацити коришћење фосилних горива 
Мађарска До 2020. године све нове зграде морају бити пројектоване као куће нулте енергије. За 

велике инвестиције рок је 2012. године. 
Ирска До 2010. године све новоизграђене зграде морају испуњавати услов 60% ниже 

потрошње енергије. До 2013. године све нове зграде морају бити пројектоване као 
куће нулте енергије. 

Холандија До 2010. године све новоизграђене зграде морају испуњавати услов 25% ниже 
потрошње енергије. До 2015. године све новоизграђене зграде морају испуњавати 
услов 50% ниже потрошње енергије. До 2020. гопдине све нове зграде морају бити 
пројектоване као куће нулте енергије. 

Велика 
Британија 

Стандард пасивне куће до 2013. године; стандард куће нулте емисије до 2016. године. 

Шведска Смањење укупног износа енергије која се користи за загревање у зградама за 20% до 
2020. године и за 50% до 2050. године, у односу на ниво из 1995. године 

 

 Проучавајући досадашњу праксу у промоцији политика енергетски 
ефикасног становања, могу се издвојити неке од мера и инструмената који дају 
најбоље резултате: 

• Финансијски подстицаји; 

• Законске и подзаконски подстицаји; 

• Спровођење пилот пројеката; 

• Сертификација зграда; 

• Формално и неформално обучавање. 

Финансијски подстицаји 
 Изградња високоенергетски ефикасних стамбених зграда је за отприлике 
10% скупља од традиционалне изградње. Са друге стране, економска добит би 
требало да буде основни мотив за спровођење пројеката енергетске ефикасности. 
Да би се надокнадила ова разлика у цени, уводе се различите врсте финансијских 
подстицаја за домаћинства. Ови подстицаји могу се односити на обезбеђење 
земљишта за изградњу, техничких решења која омогућавају виши ниво енергетске 
ефикасности, или новчаног капитала за изградњу или реновирање стана. Из 
широког дијапазона подстицајних финансијских мера издвајају се кредити са 
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нижим каматним стопама од тржишних, пореске олакшице за домаћинства чији 
станoви задовољавају критеријуме енергетске ефикасности, као и повољније цене 
закупа или комуналних трошкова. 

У Србији је развијено неколико 
програма кредитирања који су намењени 
финансирању пројеката енергетске 
ефикасности. Програм Светске банке има 
за циљ побољшање енергетске 
ефикасности у јавним објекатима 
социјалне намене, школама и болницама, а 
реализује се у периоду 2005. - 2012. 
Поједине домаће пословне банке имају 
кредитне линије намењене унапређењу 
енергетске ефикасности и остваривању 
енергетских уштеда, а обезбедиле су их 
Европска банка за обнову и развој и 
Немачка развојна банка KfW. 
Финансирање од треће стране или ESCO 
(Energy Service Company) концепт је модел 
финансирања који представља новину на 
нашем тржишту услуга у области 
енергетике. Наиме, ESCO компаније предлажу клијентима пројекте за остварење 
веће енергетске ефикасности и смањења потрошње енергије и финансијска решења 

за њихову реализацију, уз прецизно 
дефинисање услова и обавеза свих 
уговорних страна, а што је можда и 
најважније гарантују уштеде и 
прузимају сав ризик. ESCO 
компанија профит наплаћује из 
остварених уштеда својих 
клијената, чиме преузима ризик 
наплате својих услуга све до 
момента када први резултати – 

уштеде, не буду остварене и евидентиране. 

Кредити за енергетски ефикане 
зграде у Немачкој 

Од 2001. године Немачка развојна 
банка KfW кредитира изградње или 
реновирање стамбених објеката у 
циљу повећања енергетске ефика-
сности. Такозвани „Effizienzhaus 70“ и 
„Effizienzhaus 55“ кредити одобра-вају 
се за пројекте који обезбеђују смањење 
примарне потрошње енергије у згради 
на нивое од 60 kWh/m2 или 40 kWh/m2 
годишње. Висина кредита је до 75.000 
€ са грејс периодом од једне године. У 
2008. години KfW је подржао 280.000 
пројеката, којима је остварено смање-
ње емисије угљендиоксида од 760.000 
тона. Поред тога, оваквим пројектима 
отворено је близу 220.000 нових 
радних места. 
Извор: www.kfw.de 

Порески подстицаји за енергетску 
ефикасност у Француској 

Од 2005. године власници зграда које се у 
Француској граде уз поштовање захтева 
заштите животне средине ослобођени су 
пореза на имовину у трајању од 15 до 30 
година. 
Извор: Décret n. 2005-1174 du 16 septembre 2005   

И поред евидентних предности, корисници врло често немају економског 
интереса да улажу у пројекте повећања енергетске ефикасности. Знатан део бриге о 
социјалном статусу становништва одвија се преко цена енергије и на штету 
енергетског сектора, што је дестимулативно за програме повећања енергетске 
ефикасности. 

Законски и подзаконски подстицаји 
 Многе земље прибегавају доношењу посебне законске регулативе која 
промовише енергетску ефикасност становања. На пример, земље Европске Уније 
су у обавези да пренесу одредбе поменуте Директиве о енергетским својствима 
зграда у национално законодавство и да израде подзаконска акта и стандарде који 
из њих произилазе.  
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЗГРАДАРСТВУ 

У СРБИЈИ 
Према Програму остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. 
године за период од 2007. до 2012. године, дефинисане су активности и мере које је 
потребно реализовати до 2012. године, као и при том процењене уштеде: 

• Прелазак са грејања на електричну енергију 
o заменом системима даљинског и централног грејања или природног гаса 

(зависно од локалитета и сл.) 
o процењена годишња уштеда од 1.500GWh 

• Замена сијалица у домаћинствима и пословним објектима 
o субвенција цене сијалица 
o пореске олакшице 
o сарадња са ЕПС-ом 
o процењена годишња уштеда од 701GWh 

• Доношење нових прописа о спољним пројектним температурама 
o смањење спољње пројектне температуре на нивоу државе за 4°C 
o смањење инсталисане снаге и инвестиционих трошкова за грејање 
o процењена уштеда енергије грејања од 10% 

• Доследна примена JUS U J5.600 и других релевантних стандарда 
o процењено смањење инсталисане снаге за грејање за 30 – 40% 
o усвојити максималну дозвољену годишњу вредност финалне енергије за 

грејање од 100 kWh/m2/god. 
o процењена уштеда енергије за грејање до 40% 

• Установљени републички просек за инсталисану снагу у објектима изграђеним 
након 1988. године износи 160 W/m2, уместо остваривих 95 W/m2 уз стриктну 
примену стандарда JUS U.J5. 600: Технички услови за пројектовање и грађење 
зграда. 

• Прелазак са паушалног на обрачун за грејање ТПВ према мерењу потрошње 
топлотне енергије 

o процењена уштеда енергије за грејање од 10% 
• Оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите стамбених и 

нестамбених зграда 
o коришћење буџетских средстава, наменска кредитна и донаторска 

средства уз суфинансирање власника 
o за замену прозора и побољшање изолације потребно оснивање 

револвинг фонда од око 50 милиона евра 
• Замена прозора 

o потребна средства: 936 милиона евра за вишепородичне стамбене зграде 
и 1.326 милиона евра за једнопородичне стамбене зграде 

o процењена годишња уштеда финалне енергије за грејање: 4,05 TWh за 
вишепородичне и 3,35 TWh за једнопородичне зграде 

o период отплате 7,1 до 10,8 година уз годишње уштеде од 122,7 милиона 
евра 

o до 2012. предвиђа се реализација којом би се остварила уштеда од 10% 
од овог потенцијала 

• Побољшање изолације зидова објеката 
o потребна средства: 341 милиона евра за вишепородичне стамбене зграде 

и 497,9 милиона евра за једнопородичне стамбене зграде 
o процењена годишња уштеда финалне енергије за грејање: 1,9 TWh за 

вишепородичне и 1,6 TWh за једнопородичне зграде 
o до 2012. предвиђа се реализација којом би се остварила уштеда од 10% 

од овог потенцијала 
• Увођење прибављања сертификата ЕЕ за зграде 

o дугорочна мера сагласна директиви EU 2002/91/EC (EPBD) о 
енергетским карактеристикама зграда
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Србија је на добром путу да свој стратешко-правни оквир, који регулише 
енергетику и енергетску ефикасност, у блиској будућности заокружи и усклади са 
европским тековинама. Наиме, Закон о енергетици је донет 2004. године, усвојена 
је Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и Програм 
остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије за период од 2007. до 
2012. године. Министарство рударства и енергетике припрема предлоге Закона о 
рационалном коришћењу енергије и Закона о изменама и допунама Закона о 
енергетици, којим би у правни оквир Србије требало да буду уведени и енергетски 
менаџмент и Фонд за енергетску ефикасност.  

Програм штедње енергије у домаћинствима у Великој Британији 
У септембру 2008. године, Влада Велике Британије је покренула велики програм 
енергетске штедње у домаћинствима, који би требао да обезбеди потребну помоћ 
сиромашним домаћинствима, кроз примену мера које би трајно требале да смање 
њихове рачуне за енергију, кроз унапређења енергетске ефикасности њихових домова. 
Један од кључних сегмената овог програма је инвестиција од преко милијарду фунти, од 
стране великих енергетских корпорација, које су се обавезале да ће инвестирати у мере 
којима ће ови станови и куће сиромашнијих домаћинстава бити учињени енергетски 
ефикаснијим. Овај програм је само додатак на постојећи програм којим је предвиђено да 
се у наредне три године инвестира 2,8 милијарди фунти у мере подршке корисницима, 
којима треба обезбедити смањење потрошње енергије. Такође, крајем прошле године 
Влада је објавила програм који би омогућио инсталацију тзв. Смарт метара, уређаја који 
тачно мере потрошњу електричне и топлотне енергије у свим домаћинствима до 2020. 
године.У априлу ове године усвојен је буџет којим су предвиђена значајно већа средства 
за енергетску ефикасност, преко 8,9 милијарди фунти биће инвестирано до 2011. године, 
и то је новац који треба да помогне грађанима, компанијама и јавном сектору у Великој 
Британији да значајно смање потрошњу енергије. 
Извор: Кети Котрел, први секретар Амбасаде Велике Британије у Србији, Конференција 
„Енергетска ефикасност – Како до променљиве законске регулативе у Србији?“, Београд, 31. 
мај 2009. 

 

Спровођење пилот пројеката 
 Истраживачки и пилот пројекти представљају најбољи начин за 
демонстрацију предности енергетски ефикасних зграда и за развој тржишта у овој 
Пилот пројекат енергетски ефикасног становања „Сунчана страна“ у Новом Саду 

 
Грађевинска дирекција Србије оформила је Фонд за уштеду енергије у станоградњи и у 
2008. години отпочела пилот пројекат изградње енергетски ефикасног насеља „Сунчана 
страна“ у Новом Саду са око 500 станова.  

     
Део објеката је пројектован као енергетски ефикасне зграде. Поменути објекте одликује 
висок ниво термичке заштите, што ће довести до мањих топлотних губитака, односно 
мање потрошње енергије. Објекте карактерише висок квалитет изградње, као и највиши 
стандарди у опремању.  
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области. Веома је значајно да јавни сектор узме учешће у остваривању пилот 
пројеката, како би се тиме охрабрили приватни инвеститори и домаћинства у 
прихватању концепта енергетске ефикасности. 

Сертификација 
Енергетска сертификација зграда има за циљ усмеравање купаца и 

закупаца зграда према енергетски ефикасним решењима, како би се на тај начин 
охрабрили инвеститори и извођачи радова на праћење модерних технологија 
градње. Слично као код означавања енергетске класе уређаја у домаћинству, на 
овај начин се жели увести више реда у стамбену изградњу, тако што ће се купци и 
закупци објективно информисати о трошковима за енергију који се могу очекивати 
током кориштења зграде. Основ за енергетску сертификацију је општи и детаљни 
енергетски преглед зграде, односно системска анализа потрошње енергије и воде 
у згради кроз коју се на основу резултата мерења формирају препоруке за 
побољшања енергетске ефикасности.  

Међународни систем за сертификацију енергетски ефикасних и еколошких 
објеката - LEED 

Савет за зелене зграде SAD - USGBC (U.S. Green Building Council), непрофитна 
организација са седиштем у Вашингтону, успоставио је међународни систем за 
сертификацију енергетски ефикасних и еколошких објеката - LEED (Leader in Energy 
and Efficiency Design). 
LEED оцењивачи оцењују да ли су приликом пројектовања и изградње неког пројекта 
коришћене стратегије чији је циљ побољшање свих најважнијих карактеристика које је 
могуће измерити: уштеда енергије и воде, смањење емисије СО2, побољшање квалитета 
унутрашњег ваздуха, управљање ресурсима и свест о њиховом утицају. Сертификација 
зграде довољно је флексибилна да се може применити на све типове зграда, од 
пословних до стамбених, у свим фазама пројектовања, изградње или током века трајања 
зграде. Приликом сертификације оцењује се шест кључних категорија:  
[1] одрживост парцеле за градњу (сертификација «форсира» градњу на такозваним 

«браунфилд» локацијама, смањење утицаја на водотокове у окружењу, контролу 
атмосферских вода и превенцију ерозије и загађења приликом изградње);  

[2] потрошња воде; 
[3] енергија и загађење ваздуха; 
[4] материјали и сировине (избор одрживих и рециклабилних материјала, одрживи 

начини транспорта материјала и сировина, смањење отпада приликом производње и 
уградње); 

[5] квалитет унутршњег физичког окружења (ваздух, унутрашње осветљење, бука); 
[6] локација и повезаност (изградња што даље од заштићених подручја, близина 

инфраструктурних мрежа и транспортних коридора, пешачка доступност, близина 
зелених површина и подручја намењених рекреацији); 

[7] свест и образовање (напори инвеститора да едукативно утиче на јачање свести 
корисника) 

[8] иновације и дизајн (укључивање нових иновативних технологија и стратегија који ће 
побољшати карактеристике зграде у толикој мери да превазиђу све оно што се 
захтева и бодује у другим категоријама LEED сертификације); 

[9] приоритет за регион. 
Према броју сакупљених бодова зграда може добити обичан, сребрни, златни или 
платинасти сертификат. 
 
Извор: www.usgbc.org (21.12.2010) 
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 Данас у свету постоји читав низ међународних и националних схема за 
сертификацију одрживих зграда, од којих су најпознатије Међународни систем за 
сертификацију енергетски ефикасних и еколошких објеката – LEED  немачки 
програми сертификације Passivhaus scheme и DGNB (Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen), Британски систем сертификације BREEM, аустријски Green 
Star, швајцарски MINERGIE и други. 

 Енергетска сертификација у Србији предвиђена је да отпочне током 2011. 
године. Правилник о енергетској ефикасности зграда, којим је предвиђено да сваки 
објекат има тзв пасош енергетске ефикасности, одређено је да саставни део 
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе 
морају бити и елаборати о енергетској ефикасности зграда, који ће чинити основу 
сертификата о енергетском својству новог објекта, односно енергетског пасоша. Он 
ће бити обавезан од априла 2011. године. Енергетски пасош зграда моћи ће да 
издају предузећа која имају лиценцу министарства за животну средину и просторно 
планирање. Пасош ће морати да поседује и свака зграда приликом продаје 
непокретности, изнајмљивања пословног или стамбеног простора. 

Енергетски пасош, који важи 10 година, садржи податке о томе колико 
зграда троши енергије, колико је могуће уштедети на месечном и годишњем нивоу, 
као и информације о другим карактеристикама објекта, локацији и трошковима 
градње. Пасоши дефинише и колико је неопходно улагати у побољшање енергетске 
ефикасности и када би новац могао да се исплати. Зграде су класификоване у 
категорије од А плус (за зграде које троше најмање енергије) до G (за зграде које су 
оствариле најмању уштеду. 

8.2. Уштеде воде у становима 

8.2.1. Потрошња воде у домаћинствима 

Европска агенција за заштиту животне средине процењује да се у овом 
тренутку 20 до 40%  од захваћених количина воде у Европи троши нерационално и 
да би због тога средином XXI века могло да дође до озбиљних несташица воде. 
Значајан број истраживача верује да ће за деценију до две светску политику уместо 
нафтних картела одређивати интересне организације које под свој утицај ставе 
највеће залихе питке воде на Земљи. Ова предвиђања се заснивају на наглашеној 
вези између нивоа економског и друштвеног развоја и специфичне потрошње воде 
по становнику, која варира од 40 - 50 m3 годишње по становнику у 
најнеразвијенијим земљама, преко 700 m3 у Европи, до чак 2.500 m3 по становнику 
у САД.  

Србија се (парадоксално!) са расположивих 1.500 m3 по становнику сврстава 
у групу земаља сиромашних водом. За снабдевање се доминантно користе 
подземне и нешто мање површинске воде. Укупно захваћена количина воде 
процењује се на око 735 милиона m3 годишње, од чега становништво користи око 
45%, индустрија и јавна потрошња чине око 25%, док су осталих 30% потрошња 
при преради воде и губици у мрежи. Неповратни губици код водоснабдевања 
процењују се на око 20% захваћене воде. Просечна специфична потрошња воде по 
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становнику у Србији износи око 350 литара по становнику на дан (за градове око 
400, а за села око 250 l/ст). Стање водоснабдевања се разликује по подручјима, како 
у погледу изграђене инфраструктуре, тако и у погледу поузданости 
водоснабдевања (по времену, количини и квалитету). Ово је условљено различитом 
густином насељености, степеном привредне активности и расположивим 
капацитетима изворишта, губицима у мрежи и другим факторима. У централној 
Србији у појединим општинама, па чак и регионима (Шумадија, југ Србије, итд.), 
постоји мањак воде за пиће током целе године, док се на неким просторима овај 
проблем јавља у летњим месецима. Такође, у појединим општинама постоји 
проблем квалитета вода, посебно у Војводини. 

Потрошња воде у домаћинствима у Србији је изразито нерационална. 
Стандард потрошње воде у домаћинству у најразвијенијим земљама Европске 
Уније је 160 литара по становнику дневно, док се, на пример, у Београду у 2010. 
години трошило просечно 230 литара. Сваки становник Ниша просечно троши 18 
m3 воде месечно. Процењује се да је стварна потреба за водом у домаћинствима 5 
m3 месечно по члану домаћинства, што је маље од трећине стварне потрошње у 
Нишу. Преостале количине воде изгубе се негде између водомера и славина као 
губици на кућној инсталацији, или се потроше ненаменски у самом домаћинству. 
Дакле, за Ниш као град од близу 250.000 становника годишња количина воде која 
се нерационално потроши износи 39 милиона m3 (питке!) воде, односно више од 
5% укупно захваћених вода на нивоу целе земље! 
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Слика 6. Просечна дневна потрошња воде у домаћинствима по становнику 

 

 Свакако да је основни фактор који условљава нерационално трошење воде у 
Србији њена ниска цена, али и ниска свест становништва о значају воде као 
ресурса и потреби њене штедње. Осим тога, на повећану потрошњу воде у 
домаћинствима Србије утиче лош стандард становања, са старим кућним апаратима 
(веш машине који су велики потрошачи воде са преко 120 литара по једном 
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циклусу прања) и ручним прањем посуђа и најзад са врло ниском ценом воде која 
никако није стимулативна за штедњу. Осим тога, у колективном становању нема 
појединачног мерења потрошње воде, што такође проузрокује повећану потрошњу. 
Посебан проблем је дотрајалост изграђене водоводне мреже у насељима, што 
проузрокује велике губитке из мреже и тиме повећава потребе.  
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Слика 7. Цене воде за домаћинства у појединим земљама 

 

Потрошња воде у неким градовима Србије 
 

У водоводном систему Новог Сада, у 2001. години је произведено и упућено у систем 
36,3 милиона кубних метара воде, што износи око 340 л/ст/дан. Од тога је регистрована 
потрошња 25,6 милиона кубних метара (70,5 % од воде унете у систем) или око 240 
l/ст/дан. Регистрована потрошња становништва у домаћинствима је била 18,2 милиона 
кубних метара или 170 l/ст/дан, 2,6 милиона кубних метара, или 25 l/ст/дан, су 
потрошили велики индустријски потрошачи воде, а 4,8 милиона кубних метара, или 45 
l/ст/дан, је била јавна потрошња и потрошња ситне привреде. Преосталих 10,7 милиона 
кубних метара (100 l/ст/дан) је нерегистрована количина воде која се сматра губицима 
(нерегистрована потрошња и физички губици), што чини око 29,5 % од укупно унете 
количине воде у систем. Учешће појединих категорија потрошача у укупно регистованој 
потрошњи воде је: 

• домаћинства 71 %; 
• јавна потрошња и мала привреда 18,7 %; 
• крупна привреда 10,3 %. 

У водоводу Панчева просечна потрошња воде у зградама колективног становања је 
2006. године била 196 l/ст/.дан, док је у индивидуалном становању била 178 l/ст.дан. Од 
укупно упућене воде у систем, регистрована потрошња је била 68,6%, 5% је сопствена 
потрошња, а преостали део су губици. Процењено је да 20% регистроване потрошње у 
зградама чине унутрашњи губици проузроковани неисправним инсталацијама. 
Извор: Универзитет у Новом Саду (2007), Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП 
Војводини 
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 Структура потрошње воде у домаћинствима варира зависно од поднебља у 
коме се посматра и типа становања (индивидуално или колективно). Код 
индивидуалног становања у развијеним земљама више од половине потрошене 
воде у домаћинствима троши се изван саме куће – заливање, прање аутомобила, и 
друго. Највећи потрошач воде у кући је тоалет, на који отпада 26% укупно 
потрошене воде; 22% воде троши машина за прање веша, 19% иде на туширање и 
личну хигијену корисника, 16%  воде прође кроз славине, 1% потроше машине за 
прање посуђа, а 2% други потрошачи. Приближно 14% потрошње воде у становима 
„исцури“ кроз неисправне кућне инсталације, углавном славине. У Србији, како је 
већ речено, ситуација је још алармантнија: губици у систему износе од 20% до чак 
50%. 

8.2.2. Нормативи потрошње воде 

Ннормативи потрошње воде се користе при утврђивању потребног 
капацитета елемената и система за снабдевање водом. У Србији су нормативи 
потрошње воде одређени Водопривредном основом Србије, усвојеном 2002. 
године, која утврђује норму потрошње од 600 l/ст/дан у градским – урбаним 
подручјима, од чега је: 

• потрошња у домаћинствима 230 l/ст/дан,  

• потребе индустрије, које би се покривале из јавних водовода, 170 
l/ст/дан, 

• јавне потребе 90 l/ст/дан,  

• процењени губици 110 l/ст/дан (18%).  

За сеоско становништво утврђена норма потрошње је 400 l/ст/дан, од чега 
је: 

• потрошња у домаћинствима 215 l/ст/дан,  

• потребе домаћих животиња и јавне потрошње 115 l/ст/дан,  

• процењени губици 70 l/ст/дан. 

Стручњаци са правом указују да су наведени нормативи неусклађени са 
потребама уштеда воде у домаћинствима, и да их код прорачуна потреба треба 
редуковати. Неке новије студије дају следеће нормативе: 

• за насеља са преко 20.000 становника 150 l/ст/дан; 

• за насеља од 10.000 до 20.000 становника 140 l/ст/дан; 

• за насеља од 5.000 до 10.000 становника 130 l/ст/дан; 

• за насеља до 5.000 становника 120 l/ст/дан. 

На ове вредности треба додати 20% у градовима и 10% у осталим 
насељеним местима за подмиривање остале потрошње, као и одређену количину за 
подмиривање потреба домаћих животиња у селима. На све то додаје се и 
процењених 20% губитака воде у систему. 

    161 



ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 
 

8.2.3. Ефикасност употребе воде у стамбеним објектима 

Има читав низ стратегија које се могу применити за ефикасније коришћење 
воде у стамбеним објектима. У основи, све ове стратегије заснивају се на: 

• Смањењу употребе пијаће воде за остале потребе у домаћинству за које 
се може користити вода која не мора да задовољи нормативе питке 
воде; 

• Смањењу потрошње воде у кућној инсталацији и на највећим кућним 
потрошачима; 

• Смањењу потрошње воде која се користи изван грађевинског објекта 
(вода за заливање врта, прање аутомобила, итд). 

За највећи број потреба за водом у домаћинствима може се користити 
такозвана техничка вода, која не мора да задовољи строге захтеве квалитета воде 
за пиће. Испирање тоалета, на које по многим прорачунима одлази до трећине 
целокупне употребљене воде у домаћинству, или заливање врта, представљају 
добре примере за то. За те потребе треба употребљавати кишницу која се сакупља 
са крова или других површина објекта, као и воду искоришћену у машинама за 
прање рубља и посуђа или за туширање. Да би се искористила кишница или 
употребљена вода у домаћинству, неопходно је инсталирати подземне или 
надземне цистерне у којима ће се ова вода чувати. Постојећи прописи дозвољавају 
употребу овако сакупљене воде за заливање вртова, док се за употребу унутар 
објекта (на пример, за испирање тоалета) захтева одређен систем пречишћавања 
једноставним филтрирањем. 

Ефикасност коришћења воде у домаћинству директно зависи од 
ефикасности уређаја – водокотлића, писоара, тушева, славина и беле технике. 
Данас се на тржишту могу наћи високоефикасни уређаји, који штеде воду. Уз то, 
стандарди којима се регулише потрошња воде на испусним местима у домаћинству 
постају све строжији у свету. На пример, амерички прописи данас дозвољавају 
максимално 6 литара воде у водокотлићима по једном испирању, док се за 
високоефикасне водокотлиће ова количина смањује на 5 литара. Технологије које 
користе притисак из цеви, уместо просте гравитационе силе за испирање тоалета, 
праве значајне уштеде воде, пружајући једнаку или бољу хигијену. Једна од 
варијанти је и уградња водокотлића са механизмом за два нивоа количине воде – 
нижи и виши, какви се продају већ дуго и код нас. Виши ниво испушта 6, а нижи 3 
литра, тако да се коришћењем ових водокотилића потрошња воде може смањити за 
20%. Поред овога, за остваривање веће ефикасности потрошње воде данас се све 
чешће користе технолошка унапређења, као што су ефикасне главе за тушеве, 
електронске славине или аератори за кухиње или лавабое.  

Велики утрошци воде за заливање вртова и башти могу се смањити њеном 
поновном употребом, као што је већ наведено. Осим тога, знатна смањења постижу 
се правилним избором вегетације, односно сађењем биљних врста (најчешће 
локално присутних), које не захтевају велике количине воде. Данас постоје и 
инсталације ефикасног система наводњавања, као што су паметни системи 
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контроле наводњавања, који користе технологије које знатно смањују потрошњу 
воде за заливање. 

8.3. Грађевински материјали 

Разумевање комплексности еколошких особина грађевинских материјала 
који се уграђују у кућу или стан је један од важнијих предуслова за остваривање 
еколошки сензитивног становања. У том циљу неопходно је узети у обзир стање и 
капацитет ресурса у животној средини, различите утицаје које материјали имају по 
животну средину, потрошњу енергије која је потребна за производњу материјала, 
процену његовог животног циклуса, као и животног циклуса зграде. Еколошке 
особине грађевинских материјала обухватају различите утицаје до којих долази 
кроз интеракцију између изграђеног окружења, самог материјала, корисника 
грађевинског објекта и природног окружења и који директно или индиректно утичу 
на квалитет животне средине или га мењају. Врсте утицаја који грађевински 
материјали за изградњу стамбених објеката могу имати на животну средину могу 
се класификовати у неколико типова: 

• Промена стања или исцрпљивање необновљивих ресурса приликом 
њихове производње и транспорта; 

• Загађење екосистема приликом њихове производње, транспорта, 
манипулације и уграђивања; 

• Утицаји на здравље корисника објекта; 

• Потрошња енергије у различитим фазама животног циклуса материјала; 

• Стварање и управљање грађевинским отпадом, могућност рециклаже и 
поновне употребе. 

Животни циклус материјала или производа представља основни 
параметар за сагледавање утицаја грађевинских материјала који се употребљавају у 
стамбеним објектима на животну средину. Материјали или производи се прате од 
тренутка екстракције сировина и производње, преко уграђивања у грађевински 
објекат, до њиховог одлагања по завршеном животном циклусу.  

Данас постоји неколико методологија за анализу животног циклуса и 
процену еколошких карактеристика грађевинских материјала и оцену њиховог 
утицаја на природну или изграђену животну средину. У државама Европске Уније 
у претходној деценији било је много покушаја да се дефинишу критеријуми и 
показатељи за евалуацију еколошког утицаја материјала који се користе у 
грађевинарству и да се изгради систем препорука за пројектовање еколошки 
прихватљивих зграда. Такође, развијени су и апликативни рачунарски програми 
који олакшавају рад на процени објеката и пројеката. Препоруке за евалуацију 
еколошког утицаја зграда обухватају: 

• Смањење потребе за грађевинским материјалима (рационализацију у 
пројектовању); 
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• Максимално коришћење материјала који су „здрави“ и еколошки 
прихватљиви; 

• Коришћење материјала који имају већу трајност; 

• Коришћење материјала добијених из обновљивих ресурса; 

• Максимална употреба монтажних елемената и конструкција (елемената 
који се могу „расклапати“ и поново „склапати“); 

• Коришћење материјала и конструкција које се могу поново користити; 

• Пројектовање уз поштовање могућности рециклаже објекта и 
материјала; 

• Коришћење материјала који су добијени рециклажним поступцима; 

• Избегавање коришћења опасних супстанци у грађењу; 

• Обавеза антиципације и документовања очекиваних негативних ефеката 
по животну средину и њиховог праћења. 

Холандски метод за процену еколошких перформанси материјала - 
Environmental Preference Method (EPM) 

 
Још 1991. године у Холандији је развијена једноставна методологија за процену 
еколошких перформанси материјала, заснована на анализи животног циклуса. 
Методологија пружа могућност за једноставан и практичан одабир еколошки 
прихватљивих материјала за изградњу стамбених објеката. Принцип процене заснива 
се на истовременом сагледавању различитих утицаја, као што су штете по екосистеме, 
потрошња и исцрпљивање ресурса, потрошња енергије (у свим фазама производње, 
укључујући транспорт материјала), загађење животне средине отпадом и различитим 
опасним материјама, проблем одлагања отпада, емисије опасних материја у 
атмосферу, глобално загревање, утицај на људе, могућност поновне употребе и 
рециклаже, итд. Резултат процене је листа пожељних материјала и производа, 
сачињена на бази процене утицаја на животну средину за сваки материјал понаособ и 
усклађена са његовим могућим положајем у оквиру објекта. Метод такође разликује 
случајеве изградње новог објекта или реконструкције постојећег. Одабир пожељног 
материјала врши се рангирањем у три категорије пожељности, с тим што је могуће да 
материјал не буде рангиран, чиме је одбачен као могућност за уградњу у објекат. Уз 
наведено EPM методологија има развијен и приручник са листом прихватљивих и 
пожељних материјала, зависно од њиховог положаја у конструкцији објекта, који се 
може користити за брзу процену утицаја на животну средину.  

 
Извор: Anink, D., Boonstra, C., Mak, J (2001). Handbook of Sustainable Building, An 
Environmental Preference Method for Selection of Materials for Use in Construction and 
Refurbishment, London: James&James 
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Један пример процене одрживости употребљених грађевинских 
материјала у стамбеним објектима у Београду 

 
Користећи неколико метода за процену еколошких перформанси грађевинских 
материјала, стручњаци са Архитектонског факултета у Београду извршили су 
евалуацију употребљених грађевинских материјала у два стамбена објекта намењена 
колективном становању у Београду: петоспратном објекту у блоку 64 на Новом 
Београду, грађеном осамдесетих година (слика лево) и четвороспратном објекту у 
Дубљанској улици, грађеном после 2000. године (слика десно). Зграда на Новом 
Београду грађена је од префабрикованих армиранобетонских конструктивних 
елемената у скелетном систему, док је код зграде у Дубљанској коришћен класичан 
начин градње. 

 
Резултати процене показали су да велики број материјала не задовољава услове 
одрживости, како је то приказано у табели. 
Материјал који не 
задовољава захтеве 

Негативни еколошки утицаји 

Природни шљунак Исцрпљивање необновљивих ресурса 
Измена услова природне средине због ископа  
Потрошња енергије током ископа 

Бетон за темељну плочу Потрошња енергије током производње цемента 
Емисије CO2  

Армирани бетон Загађења током ископавања руде гвожђа и производње челика 
Потрошња енергије током производње цемента 
Емисије CO2 

Префабриковани 
бетонски панели 

Загађења током ископавања руде гвожђа и производње челика 
Потрошња енергије током производње цемента 
Емисије CO2 

Једноструко стакло Утицај на комфор становања 
Велика потрошња енергије за грејање и климатизацију 

Пластичне ролетне Садржај поливинилхлорида (PVC) 
Винилске плоче 
PVC фолија Утицај на животну средину током производње 

Компликован процес рециклаже 
Винил-азбестне плоче Садржај винила и потенцијално опасних азбестних влакана 

Токсични утицај на здравље корисника током уклањања 
Компликоване процедуре депоновања азбестних влакана 

„Порофен“ - фенол 
формалдехидна облога 

Садржај фенолне пене, висока унутрашња енергија, загађење 
током производње и уклањања 

Синтетичке подне облоге Утицаји на животну средину током производње 
Компликован процес рециклаже 

Полиуретанска пена и 
изолација 

Утицај на озонски омотач током производње 
Утицај током уклањања 

Алуминијумски профили 
и плоче 

Висок утрошак енергије током ископа руде боксита и 
производње алуминијума 

Извор: Радивојевић и Недић, 2008 
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АНАЛИЗА СЛУЧАЈА 

 
Холандија: Десет тачака за штедњу 

 
У Холандији се почело озбиљно размишљати о енергетској ефикасности током 
седамдесетих година прошлог века, када се десила велика нафтна криза, тако да имамо 
неку врсту традиције од двадесет или тридесет година током којих примењујемо различите 
мере енергетске ефикасности. Неке мере су функционисале, неке нису, тако да желим да са 
Вама поделим десет научених лекција, десет мера које су се показале успешним у 
Холандији, што за Србију може бити корисно, тако да не мора да понавља грешке које смо 
ми чинили на том путу.  

Прва мера су реалне цене енергије, пошто државне субвенције у тој области представљају 
неефикасан начин вођења социјалне политике, пошто такве ниске цене користе и људи са 
великим кућама, ђакузијима, а они нису баш циљна група за социјалну помоћ. У 
Холандији су овакве субвенције у области енергетике укинуте и постоје субвенције које се 
везују за трошкове станарине, за социјално угрожене групе становништва. Друга мера је 
транспарентно и тачно мерење потрошње. Трећа мера је законска регулатива, и ту је замка 
за законодавце, који могу да помисле да је након усвајања закона готов посао, али ви 
морате информисати људе о донетим законим, пружити им подршку да те законе примене, 
и на крају законски приморати да те одредбе заиста и примене.  

Законска регулатива која није праћена овим корацима, нема смисла, тако да ако немате 
ресурсе за ове даље кораке, доношење закона нема превеликог смисла. Ово је посебно 
важно за Србију која сада доноси Закон о рационалном коришћењу енергије, а у неким 
државама доношени су такви закони, али се након тога ништа није десило, није било 
подршке, адекватне медијске кампање и самим тим закони нису имали никакав утицај. 
Четврта мера је договор са приватним сектором о сарадњи на примени ових мера. Пета 
мера је постављање циљева који се фокусирају пре свега на власнике приватних станова и 
кућа као кључну групу која омогућује енергетске уштеде. Шеста мера је укључење 
грађевинских компанија, и осталих сегмената приватног сектора, компанија које се баве 
инсталацијом, у медијску кампању која промовише енергетску ефикасност.  

Седма мера је обезбеђење мониторинг инструмената којима се мере резултати потрошње 
енергије, а на основу тог мониторинга знамо да у Холандији из године у годину пада 
потрошња електричне енергије у домаћинствима. Осма мера је стабилност законске 
регулативе тако да нема наглих промена, по принципу крени-стани, једне године важе 
једна правила, већ следеће друга, мора се обезбедити предвидивост тржишта и услова под 
којима се послује у овој области, и то је био проблем и у Холандији. Девета мера је 
стретегија и избор правог тренутка, места, циљне групе, стимулативних мера, које ће бити 
прилагођене специфичним потребама економије и друштва у целини. Последња, десета 
мера, која је можда и најважнија и најтежа, јесте обезбедити интегрисани систем 
енергетске ефикасности, који је много више од закона, и за који је Холандији требало 
преко 15 година да га изгради. Слично важи и за Србију, за изградњу интегрисаног система 
потребно је време, и ви сте као држава кренули тим путем који треба да буде дугорочан и 
да постепено гради јединствени систем енергетске ефикасности. 
Извор: Mark Van Vis, ekspert za energetsku efikasnost Kraljevina Holandija, Конференција 
„Енергетска ефикасност – Како до променљиве законске регулативе у Србији?“, Београд, 31. мај 
2009 
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АНАЛИЗА СЛUЧАЈА 
 

Стандард за одрживе станове у Великој Британији 
 

 
 
До 2016. године сви нови станови у Великој Британији требало би да буду изграђени уз 
поштовање новоусвојеног Стандарда за одрживе станове (Code of Sustainable Homes), за 
који многи мисле да представља „немогућу мисију“ за остваривање. Uпркос томе, одрживи 
станови су почели да се пројектују и граде. На слици је приказана кућа коју је пројектовао 
Шеперд Робсон (Sheppard Robson) и коју је лондонски Gардијан оценио као 
„најеколошкију“ икада изграђену и прву кућу у Великој Британији која је изграђена у 
складу са новим стандардима.  
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Стандард за одрживе станове је национални стандард за одрживо пројектовање и изградњу 
нових станова, усвојен 2007. године. Циљ доношења стандарда је смањење угљеничних 
емисија и стварање стамбених простора који ће бити одрживи. Стандард се примењује у 
Енглеској, Велсу и Северној Ирској. Он не представља скуп нормираних мера, уобичајених 
у градитељској регулативи и подразумева добровољност примене. Процена одрживости 
предвиђена је у односу на девет категорија: енергија и угљеничне емисије, вода, 
материјали, атмосферске воде (укључујући превенцију поплаве), отпад, загађења, здравље 
и благостање, управљање и еколошке аспекте. Свака од категорија има по неколико 
показатеља (укупан број показатеља је 34). Стандард користи систем оцењивања на скали 
од шест нивоа како би се одредио укупан ниво одрживости новопројектованог стамбеног 
објекта у односу на сваку од побројаних девет категорија. Такође, стандардом су 
предвиђени минимални захтеви за потрошњу воде и енергије. Категоријама су додељене 
различите тежине, са којима улазе у коначну оцену: највећу тежину има категорија 
енергетске потрошње и угљеничних емисија, која носи више од трећине укупне оцене.  
 
http://www.sheppardrobson.com (15.12.2010) 
http://www.planningportal.gov.uk/uploads/code_for_sustainable_homes_techguide.pdf (15.12.2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168    Слободан Милутиновић 



    ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 
 

АНАЛИЗА СЛУЧАЈА 

 
Четири архитекте пројектују „зелену кућу будућности“ 

 
Амерички часопис The Wall Street Journal позвао је априла 2009. године четири 
реномирана архитектонска студија да израде иновативне идејне пројекте високо 
енергетски ефикасне и одрживе куће за будућност. Један од услова пројектног задатка је 
био да пројектанти не размишљају о трошковима, доступним технологијама у данашње 
време, естетици или устаљеним начинима живота корисника.  

 

 „Кућа која личи на дрво“ 

 

 
 
Амерички архитекта William McDonough замислио је своју енергетски ефикасну кућу 
будућности као дрво. Изграђена је од материјала који се могу разградити без негативних 
утицаја по животну средину, или рециклирати и поново употребити. Закривљена површина 
крова пресвучена је фотоволтажним слојем који „сакупља“ сунчеву енергију. Кров ствара 
пријатну сенку, која смањује осунчавање у топлим летњим месецима.  
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„Кућа која личи на камелеона“ 

 

 
 

На слици је решење пројектантског студија Cook+Fox, чија фасада реагује на промене 
времена, односно количине сунчевог зрачења. Када је сунчево зрачење јако, материјали на 
фасади добијају тамнију боју и претварају се у изолацију од превеликог загревања 
унутрашњости куће. Када нема превеликог сунчевог зрачења, фасада апсорбује енергију и 
додатно осветљава унутрашњост. Додатно, фасада и кровне површине прихватају кишницу 
и апсорбују кондензовану водену пару, смањујући потребе за водом у кући. Целокупни 
намештај у кући је на точковима и може се лако премештати, како би се све просторије 
уједначеније користиле (насупрот чињеници да се у конвенционалним кућама неке 
просторије, као на пример спаваће собе, користе много мање него друге). 
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„Античка кућа будућности“ 

 

 
 

Архитекта Стив Моусон (Steve Mouzon) искористио је технологије будућности како би 
унапредио древне начине смањења енергетске потрошње, који су се користили још у 
античко доба. Соларни панели на крову и фасадама обезбеђују електричну енергију и 
топлу воду. Али, ова кућа има и такозвани «димњак на ветар», који је коришћен у древној 
архитектури за сличне намене као данашњи клима уређаји. Разлике у ваздушним 
притисцима унутар димњака и споља нагоне топли ваздух да одлази кроз димњак, док 
хладан ваздух из спољне средине улази у просторију кроз прозоре и врата, због смањеног 
притиска унутар објекта. Моусон је познат као један од најзначајнијих представника школе 
новог урбанизма и ватрени присталица пешачких улица и еколошки сензитивних решења у 
архитектури. Његова кућа користи иновативне технологије само онда када је то неопходно, 
док се главнина решења заснива на већ познатим и доказаним, традиционалним 
архитектонским алатима.  
 
Извор: “The Green House of the Future”, The Wall Street Journal, 27. април 2009. 
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ПРИЛОГ: Европска стамбена повеља 

 
 

УВОД 
 

Страшни актуелни догађаји недавно су подсетили на чињеницу да је становање 
подручје у средишту друштвених проблема са којима се сусрећу све земље чланице Европске 
Уније. Многи европски грађани суочавају се са стварним стамбеним потешкоћама, као што су 
високи трошкови становања или застареле зграде, што несумњиво утиче на квалитет њиховог 
живота. 

Иако становање није у строгом смислу приоритет Европске Уније, политичке мере које 
је Европска Унија развила и подржала имају несумњиви учинак на овај проблем, посебно у 
погледу конкурентности и унутрашњег тржишта. 

Мањак пристојних станова по умереној цени свакако представља препреку на путу ка 
конкурентности, запошљавању и социјалном укључивању, јер још више слаби најрањивије 
појединце. Без пристојног дома постаје заиста тешко пронаћи посао, студирати и једноставно 
живети на онакав начин на какав појединац има право живети у Европи. 

Свестан озбиљности стамбених проблема у Европској Унији, Европски парламент је 6. 
јула 2005. године изгласао да се трошкови који се односе на обнову социјалних станова могу 
покривати из структурних фондова. 

Ако ће се становање интегрисати у економску, социјалну и територијалну политику 
кохезије Европске Уније, то се очито мора учинити у складу са судским надлежностима 
Европске Уније и земаља чланица, као и у складу с начелом супсидијарности. У том смислу је 
важно нагласити да, због тог начела, земље чланице морају дефинисати концепт социјалног 
становања. 

URBAN-Housing Intergroup одржала је 29. септембра 2005. године прву седницу 
посвећену стамбеним проблемима који постоје на територију Европске Уније. Током те 
седнице предочен је радни документ како би се почело промишљати о потреби да се усвоји 
предлог Европске стамбене повеље. 

Сврха Европске стамбене повеље је постављање питања о стамбеним проблемима у 
Европи на нивоу Европске уније, јер на то питање данас увелико утичу многе европске одлуке. 
Тај текст исто тако представља прилику да се артикулише неколико начела, као што су право 
на стан, те да се нагласи потреба да Европска Унија подузме политичке мере које ће створити 
повољан и потицајан оквир за стамбене политике земаља чланица.  

У том погледу, 2. фебруара 2006. године чланови Интергрупе поднели су предлог 
Повеље партнерима који су учествовали у раду Интергрупе.  

 
ЕВРОПСКА СТАМБЕНА ПОВЕЉА 

URBAN-Housing Intergroup 
 

 Сагласно закључцима Савета Европе из Лисабона и Гетеборга;  
 сагласно закључцима Савета Европе из Нице (децембар 2000. године); 
 сагласно члану 295 Уговора о оснивању Европске Уније; 
 сагласно Ревидираној социјалној повељи Савета Европе; 
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 сагласно Повељи о основним правима;  
 сагласно Универзалној декларацији о људским правима, усвојеној 10. децембра 

1948. године; 
 сагласно Финалном извештају и политичкој декларацији министара Европске 

Уније задужених за стамбену политику који су се састали под белгијским 
председавањем 1. новембра 2001. године; 

 сагласно Резолуцији Савета Европе, усвојеној 12. фебруара 2001. године (JOCE, 
2001/C 73/04) о архитектонском квалитету урбане и руралне средине; 

 сагласно резолуцији Европског парламента усвојеној 14. јануара 2004. године; 
 сагласно резолуцији Европског парламента усвојеној 26. маја 2005. године о 

Агенди социјалне политике 2006.-2010.; 
 сагласно резолуцији Европског парламента усвојеној 6. јула 2005. године о 

предлогу регулативе Савета за доношење општих одредби о Европском фонду за 
регионални развој, Европски социјални фонд и Кохезиони фонд; 

 сагласно ставу који је Европски парламент заузео 16. фебруара 2006. године о 
предлогу Директиве за услуге унутарњег тржишта; 

 сагласно Заједничком извјештају о социјалној заштити и социјалном укључивању – 
прихваћеном на пролећном заседању 2005. године – које тражи да се више пажње 
посвети искључености из становања; 

 сагласно Нацрту резолуције Савета Европе о динамичној стамбеној политици као 
елементу европске социјалне кохезије; 

 како интернационализација наших друштава у спрези са демографским промјенама 
захтева интегрисани, мултидимензионални и одрживи дугорочни одговор који 
обухвата сва релевантна политичка питања унутар економских, социјалних и 
еколошких сфера, укључујући стамбену политику; 

 међутим, иако становање досада није било приоритет Европске уније, интеракције 
између политике Заједнице и питања која се односе на становање су бројне и у 
сталном су порасту, тако да имају вишеструке димензије; 

 будући да је становање нужни саставни део европског социјалног модела јер 
придоноси побољшању животних услова;  

 будући да је структурни елемент одрживог урбаног развоја Европске уније кључни 
фактор социјалног укључивања и борбе против искључености и дискриминације, 
пут ка стварању запослености, као и  фактор конкурентности и привлачности 
територија;  

 будући да улогу становања у европском социјалном моделу морају у потпуности 
признати институције Заједнице; 

 будући да, у складу с уставном традицијом земаља чланица, право на стан мора 
бити постављено као темељно право Европске уније и као такво, уврштено у 
Повељу о основним правима у складу са Ревидираном социјалном повељом Савета 
Европе;  

 будући да се, као такво, остварење тога права не може препустити искључиво 
законима тржишта, јер право на стан може бити само универзално; 

 будући да је становање у средишту друштвених проблема са којима се сусрећу 
европске земље, и како све земље чланице прихватају доступност здравог и 
пристојног стана као основни услов за социјалну интеграцију, суделовање у 
друштвеном животу и економски развој, и као незаобилазни пут према социјалној 
кохезији; 
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 будући да је унутар Европске уније неопходно осигурати пристојан стан свим 
људима који живе у Европи, било путем најма или куповине стана, и да приступ 
стану мора бити побољшан, поготово људима с ниским или просечним примањима; 

 како је становање основни елемент за остваривање Лисабонске стратегије, у 
интересу је Еуропске уније да земље чланице развију мере стамбене политике које 
у потпуности одговарају социјалним, урбаним и територијалним питањима 
кохезије Европске Уније;  

 како је Савет Европе у Ници одредио доступност пристојном стану као заједнички 
циљ који се као такав координира унутар европске стратегије укључивања; 

 будући да би градови требали одиграти кључну улогу у остваривању лисабонских 
циљева уопште, и како би националне и европске политичке мере требале 
подржавати успостављене мере стамбене политике; 

 будући да је стамбена искљученост, укључујући њене најтеже облике попут 
бескућништва, растући проблем који утиче на све већи део становништва, посебно 
у великим урбаним срединама, одговорност је свих јавних власти борба против 
искључености на ефикасан начин и стварање механизма солидарности који 
избегава и смањује социјалне и људске последице деложација; 

 будући да мањак станова по умереној цени смањује конкурентност и запосленост, 
јер мења радну мобилност унутар Европске уније;  

 будући да уравнотежено стамбено тржиште поспешује радну мобилност и 
придоноси развоју сектора финанцијских услуга; 

 будући да је становање сектор с важном радном снагом и чини повлашћени извор 
запошљавања, у оквиру градње, обнове и услуга повезаних с њима; 

 будући да мањак великих станова повећава притисак на расположивост станова, и 
стога поставља питање адаптације постојеће стамбеног фонда потребама 
становништва; 

 будући да сви ти фактори придоносе значајној еволуцији у природи стамбене 
потражње и да резултујући притисак на стамбени фонд и расположивост земљишта 
проузрокује убрзани пораст цена станова, посебно цена најма у великим градовима; 

 будући да појава нове стамбене кризе на европском нивоу ствара бројне проблеме 
земљама чланицама Савета Еуропе у погледу борбе против социјалне 
искључености и просторне сегрегације, што резултира алармантном ерозијом 
социјалне кохезије; 

 будући да побољшање енергетске ефикасности стамбеног сектора у сврху 
испуњавања захтева из Кјота води према бољем квалитету живота за све;  

 будући да смањивање рањивости становника због цена и енергетских ресурса, као 
и масовно запошљавање, чине приоритете енергетске политике Европске Уније; 

 како се стамбени фонд треба обновити, поготово у новим земљама чланицама у 
којима су градски центри оштећени и где је постојећи стамбени фонд постао 
нездрав, због чега велики део припадника средње класе напушта те градска центре;  

 будући да, у исто време, изградња у властитој режији ниче у приградским 
подручјима, противно захтевима одрживог урбаног развоја, повећавајући ризике 
продубљивања урбане кризе и умањујући социјалну и територијалну кохезију 
Европске Уније; 

 будући да је Европски парламент у својим резолуцијама изгласаним 6. јула 2005. 
године признао нужност покривања трошкова обнове социјалних станова из 
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структурних фондова, као и да таква деловања играју важну улогу у остваривању 
циљева Уније у погледу економске, социјалне и територијалне кохезије; 

 будући да Резолуција Савета донесена 12. фебруара 2001. године (JOCE, 2001/C 
73/04) о архитектонском квалитету урбаних и руралних средина тражи да Комисија 
пронађе средства за побољшање архитектонског квалитета и очувања баштине у 
коришћењу фондова, у сарадњи са земљама чланицама и у складу с прописима 
структурних фондова; 

 будући да је важно подстакнути јавне и приватне инвестиције како би се испуниле 
потребе за прикладним и одрживим смештајем; 

 будући да услове за интервенцију јавних власти земаља чланица и актера стамбене 
политике све више надзиру прописи Заједнице; 

 будући да европска стандардизација тежи ка проширењу сфера интервенције на 
услуге повезане са стамбеним и социјалним питањима, као што су урбана 
сигурност и спречавање злонамерних радњи у градњи и урбанизму. 

 
ПРВО ПОГЛАВЉЕ: СТАНОВАЊЕ И ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА КОХЕЗИЈЕ 

 
Део 1.  Становање: нужно добро, основно социјално право, саставни део европског 

социјалног модела 
 

1. Становање је елемент људског достојанства; неопходни саставни део европског 
социјалног модела и система социјалне заштите земаља чланица. 

2. Свака особа која живи на територију Европске Уније има право на приступ 
здравом, пристојном и доступном стану, а они који немају примања довољна за 
пристојан живот треба да добију помоћ за становање, у складу са уставним 
традицијама земаља чланица, као што се наводи у члану 34 Повеље о основним 
правима и члану 31 Ревидиране социјалне повеље Савета Европе. 

3. Европска Унија и земље чланице осигуравају ефикасну примену тих основних 
социјалних права у складу с мерама међународних уговора и поштујући 
националну регулативу и праксу. У ту сврху подржаваће градњу и обнову 
социјалних станова или прелазног облика становања за особе с најнижим 
примањима. Унија и земље чланице исто тако предузеће циљане мере како би 
учиниле изнајмљивање просечног стана доступнијим особама с просечним 
примањима које се суочавају са све већим потешкоћама у проналажењу станова, 
посебно у великим градовима с једне стране, а исто тако повећаће доступност 
имовини особама с просечним или ниским примањима, посебно олакшавајући 
добијање хипотеке према условима прилагођеним њиховој ситуацији. 

4. Европска Унија и земље чланице исто тако треба да раде на јачању механизама 
надгледања који се односе на право на стан, третирајући стварно провођење истог 
као приоритет, посебно у случајевима дискриминације, деложације и трајних 
облика подстандардног становања које не удовољава стандардима, као и на 
афирмацији размене добре праксе и на развоју интегрисаних пројеката за ефикасну 
примену права на стан. 

 
Део 2.  Становање: кључни фактор за социјално укључивање и заштиту социјалне 

кохезије Европске уније 
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1. Приступ пристојном и прилагођеном стану свих кључни је предуслов за одржавање 
социјалне кохезије унутар Европске уније. 

2. Искључење из становања, бескућништво и незадовољавајући услови становања 
морају се превладати јер крше основна права Европске Уније и интересе Заједнице. 
Европска Унија, земље чланице, као и укључене јавне власти треба да се боре 
против искључености на ефикасан начин, пре свега стварањем механизама 
солидарности, како би избегли и неоспорно ублажили социјалне и људске 
последице деложација. 

3. Приступ стану основни је корак у борби против сиромаштва, посебно у урбаним 
срединама, и у стремљењу ка европском циљу социјалне укључености рањивих 
појединаца који немају приступ пристојном становању. 

4. Свака врста дискриминације путем становања је забрањена и мора се казнити у 
складу с прописима Заједнице. 

 
Део 3. Становање: упориште економске кохезије Европске Уније 
 

1. Као сектор с важном радном снагом, стамбена изградња је повлашћени извор 
запошљавања, директно или посредно. 

2. Напетости на стамбеном тржишту онемогућавају радну мобилност и наносе штету 
конкурентности Европске Уније. 

3. Треба се борити против шпекулација на стамбеним тржиштима због њихових 
негативних учинака на стабилност тржишта капитала и куповну моћ грађана. 

4. Треба узети у обзир важност потреба у погледу градње и адаптације постојећег 
стамбеног фонда, као и повезаност са развојем тржишта. 

 
Део 4. Становање: незаобилазни чинилац територијалне кохезије Европске Уније 
 

1. Појава феномена просторне сегрегације и друштвене специјализације простора, 
повезана са условима становања, мора се превладати како би се остварила 
територијална кохезија Европске Уније. 

2. Социјална равнотежа и социјална разноликост територија требало би да буду 
смернице за политику Европске Уније и земаља чланица. 

3. Сређивање простора Заједнице требало би да буде интегративни фактор циљева 
уравнотежавања социјално угрожених територија и смањивања кохезионих 
разлика. 

 
Део 5. Пуноправни чинилац одрживог урбаног развоја Европске Уније 

 
1. Становање је повлашћено средство за провођење одрживог урбаног развоја у 

Европској Унији. 
2. Контрола ширења приградских подручја и урбаних средина треба да постане циљ 

који је Заједници важан у погледу одрживог урбаног развоја. 
3. Становање треба да постане повлашћени оријентир за контролу потражње енергије 

на нивоу Европске Уније и у погледу развоја обновљивих извора енергије. 
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4. Политичке мере Заједнице у подручјима енергетске ефикасности, обновљивих 
извора енергије, буке, загађивања и здравља треба да обједине своје деловање у 
корист одрживог становања и побољшавања урбане животне средине. Европска 
инвестицијона банка треба да буде у могућности да даје зајмове земљама 
чланицама за улагања повезана са тим питањима у синергији с наведеним мерама. 

 
ДРУГО ПОГЛАВЉЕ: УЛОГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
Део 6. Улога Европске Уније  
 

1. Европска Унија треба да осигура да њене политичке мере придоносе успостављању 
повољног и подстицајног оквира за стамбене политике земаља чланица, у складу са 
интересом Заједнице и узимајући у обзир њихов допринос ефикасном спровођењу 
Лисабонске стратегије и циљева Уније, посебно у погледу кохезије и одрживог 
урбаног развоја. Европске институције треба да осигурају провођење овог начела и  
непристрану евалуацију. 

 
Део 7. Политика кохезије 
 

1. Становање треба интегрисати у економску, социјалну и територијалну политику 
кохезије Европске Уније, поштујући судске надлежности Европске Уније и земаља 
чланица, као и начела супсидијарности и допуне. У том својству, средства за 
обнову социјалних станова ради штедње енергије, испуњавање циљева социјалне 
кохезије и заштите животне средине у контексту одрживог урбаног развоја и 
глобалног квалитета животне средине треба да буду прихватљива за структурне 
фондове.  

2. У оживљавање стратегије одрживог урбаног развоја Европске Уније треба у 
потпуности интегрисати стамбени аспект, посебно у погледу одрживог урбаног 
раста, просторног планирања и смањивања енергетске неизвесности и кохезијског 
јаза унутар градова. 

 
Део 8. Стратегија социјалног укључивања 
 

1. Еуропску стратегију социјалног укључивања треба у потпуности интегрисати у 
политику Заједнице. Улога становања мора бити призната онако како то заслужује. 
Треба поставити квантитативне циљеве у борби против искључености ради јачања 
социјалне укључености за европске грађане. Како би се омогућила јасна анализа 
стамбене ситуације у Еуропи, треба дефинисати показатеље који су заједнички 
земљама чланицама, а Европска Унија треба да подстиче размену добрих пракси у 
погледу ефикасне примене права на стан. 

2. Сагласно члановима 16 и 86.2 Оснивачког уговора и сагласно судској надлежности 
Европског суда правде, политика земаља чланица у циљу пропагирања понуде 
свима доступнога стана пуноправни је део оквира услуга од општег интереса и, у 
ту сврху, та је политика примарна за остваривање циљева земаља чланица према 
условима Уговора. 

3. Процедуре које се односе на смањивање стопа пореза на додану вредност за 
стамбено подручје треба да буду одржане, имајући у виду нужни аспект становања 
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и значајну присутност радне снаге у том сектору, као и њен ниски учинак на 
размену унутар заједнице. 

 
Део 9. Изградња јавно-приватног партнерства 
 

1. Европска Унија и земље чланице треба да подстичу приватна улагања за градњу и 
обнову пристојних, доступних и одрживих станова, намењених продаји или 
изнајмљивању, у циљу задовољења понуде и потражње смештаја, како би се 
зајамчиле и одржале цене које су достижне свима. 

2. Европска Унија и земље чланице треба да подстичу обнову и градњу станова 
провођењем комбинованих схема које се темеље на јавно-приватном партнерству, 
за изнајмљивање и продају особама које имају потешкоћа у приступу пристојном, 
доступном и одрживом стану. 

3. Како би се празни, неискоришћени или неадекватни простори поновно понудили на 
тржишту, Европска Унија и земље чланице треба да јачају мере као што су 
подстицаји за обнову, гаранције јавних власти за прикупљање средстава од најма, 
смањивање пореза за просторе који се изнајмљују или продају унутар законских 
оквира усмерених према олакшавању изнајмљивања или продаје пристојног, 
доступног и одрживог стана особама које имају потешкоћа у приступу пристојном, 
доступном и одрживом стану. 

 
Део 10. Европска опсерваторија становања 
 

1. Европска Унија треба да прикупља податке о стамбеној ситуацији у категоријама 
статистичких показатеља у земљама  чланицама. У циљу тога требало би основати 
Европску опсерваторију становања који ће, са једне стране, истражити последице 
било које европске одлуке у подручју становања, а са друге стране мерити учинке 
националних и европских мера које се проводе у циљу остваривања европског 
циља социјалног укључивања и побољшања приступа пристојном стану. 

 
Део 11. Стандардизација и улога Европског парламента 
 

1. Проширење стандардизације на услуге, укључујући услуге које се односе на 
становање, требало би да буде реализовано у садејству са Европским парламентом 
у изради стандарда. 

2. Неколико одлука донесених на европској разини вероватно ће имати важан учинак 
у погледу становања; за добру примену тих мера, важно је да Европска Унија узме 
у обзир мишљење различитих репрезентативних актера у стамбеном подручју на 
европском нивоу. 

3. Уважавање тих мишљења може се постићи редиговањем Беле књиге о последицама 
политичких мера Уније на европски стамбени сектор или формирањем 
саветодавног тела на темељу Европског стамбеног форума. 

 
Конференција Председника Европског парламента, која окупља Председнике Европског 
парламента и лидере политичких партија усвојила је Европску стамбену повељу маја 
2006. године. 
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