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УВОД 
 
 
Појам социјалног становања се различито дефинише у регулативама различитих држава, као и 
у радовима различитих релевантних аутора. Оно што је многима заједничко, а појављује се и 
у дефиницији тог појма у Закону о социјалном становању Црне Горе, јесте   да је социјално 
становање,   становање одговарајућег стандарда које се обезбјеђује појединцима или 
домаћинствима која из социјалних, економских и других разлога не могу да ријеше питање 
становања. Ипак, постоје многе државе које такву јавну интервенцију у својој регулативи не 
називају социјалним становањем, већ неким другим терминима (непрофитно, нетржишно, 
подстицано, приступачно и сл.), али у Европи је међународно прихваћен термин social housing 
и он означава најшире поимање државне подршке у становању. 
Смисао таквог одређења је јасан. Развој тржишних економија, како у развијеним земљама, 
тако и у земљама у транзицији, изазива и социјално раслојавање, али и појаву сиромаштва. 
Трајна или привремена незапосленост, мале зараде, здравствени проблеми, поодмакло 
старосно доба или материјална необезбијеђеност младих људи на школовању или на почетку 
радног вијека чине куповину или закупљивање одговарајућег стана на тржишту недоступним 
одређеном проценту породица. Економска рецесија такве проблеме само пооштрава и 
умножава, повећавајући учешће рањивих друштвених група и породичних домаћинстава без 
стана. Као што је социјално становање нераздвојни дио стамбене, тако је и дио социјалне 
политике сваке државе и локалне заједнице, важан коректив негативних последица 
економског развоја и спонтаних тржишних токова.  
 Право на социјално становање, у складу са овим законом, могу да остваре физичка лица која 
немају стан, односно други објекат за становање (у даљем тексту: стамбени објекат), односно 
лица чији стамбени објекат није одговарајућег стандарда и која из прихода које остварују не 
могу да обезбиједе стамбени објекат.  
Социјално становање је економски и социјално одржив концепт који се заснива на 
партнерству јавног и приватног сектора. 
Социјално становање се обезбеђује у највећој мери у локалним заједницама, обезбеђују га 
локалне управе, уз финансијску подршку државе.. 
Социјално становање, у складу са Законом о социјалном становању, обезбјеђује се:  
1) куповином или изградњом стамбених објеката за социјално становање, ради давања у 
закуп;  
2) додјелом грађевинског земљишта за изградњу стамбених објеката за социјално становање;  
3) додјелом грађевинског материјала за изградњу новог или реконструкцију постојећег 
стамбеног објекта;  
4) давањем субвенција за социјално становање, у складу са законом;  
5) додјељивањем дугорочних кредита привредним друштвима, физичким и правним лицима и 
стамбеним задругама, ради обезбјеђивања стамбених објеката за социјално становање;  
6) додјељивањем средстава за успостављање партнерства јавног, приватног и непрофитног 
сектора у области социјалног становања. 
Препознавање социјалног значења стана, односно права на стан као основног људског права, 
огледа се првенствено кроз Универзалну декларацију о људским правима, чија је земља 
потписница и Црна Гора. У истој се наводи да свако има право на стандард живота који 
укључује право на стан. 
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У сфери социјалног становања превасходна улога државе је подршка најслабијима као и 
унапређење стандарда становања , за шта приватни стамбени инвеститори немају средстава 
ни интереса .  
Доношење Националне стратегије за период 2011-2020.године створени су основни принципи 
за дефинисање праваца даљег развоја стамбеног сектора у Црној Гори, док су доношењем 
Закона о социјалном становању („Службени лист ЦГ“, бр.35/13), и Програма социјалног 
становања 2014-2016. конкретизоване надлежности државе и локалних заједнице. Тачније, 
социјалне становање је путем законских регулативе повезано са укупном социјалном, односно 
стамбеном политиком, а посебно са политиком социјалне инклузије и кохезије. 
 
 
1.ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ОБАВЕЗЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 

1.1.Обавеза општине Беране према Закону о социјалном становању 
Обавезе локалних самоуправа према Закона о социјалном становању је, прије свега, доношење 
локалног програма социјалног становања на период од годину дана односно дефинисање лица , 
односно групе лица на територији исте којима ће се рјешавати питање социјалног становања, обим и 
услови  одобравања средстава привредним друштвима , физичким лицима и стамбеним задругама  и  
начин враћања средстава, као и услови и критеријуми за утврђивање висине закупнине за коришћење 
стамбених објеката. 
Сходно поменутом, надлежности Општине Беране подразумијевају: 
1) прикупља податке потребне за израду и доношење локалног програма (снимање и анализа 
постојећег стамбеног фонда и стамбених потреба и сл.); 

2) управља пројектима изградње стамбених објеката; 
3) врши послове давања у закуп стамбених објеката; 
4) развија нове програме финансирања социјалног становања и подстиче партнерски однос између 
јавног, приватног и непрофитног сектора у области социјалног становања; 
5) организује послове одржавања стамбених објеката за социјално становање; 
6) обавља и друге послове у области социјалног становања, у складу са овим законом. 

1.2. Обавезе општине Беране према програму социјалног становања 

Програм социјалног становања је усклађен са Законом о социјалном становању  и, као такав, 
потврђује надлежности локалних самоуправа и свих других јединица локалне самоуправе. 
Такође, препоруке истима се базирају на креирању прецизне евиденције станова за социјално 
становање, односно снимање и  анализа постојећег стамбеног фонда, као  и  књижење истог.  
Неопходно је и  прецизирање надлежности над управљањем и одржавањем стамбеног фонда, 
односно објеката социјалног становања  и  свих објеката који ће се убудуће градити, односно 
обезбјеђивати за ове намјене на територији општине Беране. 
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Извршавање поменутих надлежности је услов за даље квалитетно и ефикасно рјешавање 
стамбених потреба угрожених група, односно породица која на тржишту не могу да ријеше 
стамбено питање. 
1.3.Обавезе општине Беране према  Закону о локалној самоуправи 

Према члану 32, став 1  Закона о локалној самоуправи, тачка 5 -прописано је да локална 
самоуправа уређује и обезбјеђује услове за изградњу и коришћење објеката; тачка 6-  локална 
самоуправа уређује и обезбјеђује привођење намјени грађевинског земљишта у складу са 
локалним планским документима и комунално опремање грађевинског земљишта. 
Такође, према истом члану, тачком 11, прописано је да локална самоуправа уређује односе у 
области  становања  и  стара се о обезбјеђењу услова за одржавање стамбених зграда, док 
према тачки  17, у складу са могућностима, уређује и обезбјеђује рјешавање стамбених 
потреба лица у стању социјалне потребе  и  лица са посебним потребама и  помаже рад 
хуманитарних  и невладиних организација из ових области. 

1.4.Обавезе општине Беране према Одлуци о рјешавању стамбених питања лица у стању 
социјалне потребе (“Службени лист РЦГ-Општински прописи”, бр.25/07) 

Одлуком о рјешавању стамбених питања лица у стању социјалне потребе, бр.01-4824 од 
18.07.2007.године општина Беране је уредила услове, средства, начин,  критеријуме, поступак 
и  органе  за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе. 
Право на рјешавање стамбених питања имају лица која сагласно прописима о социјалној 
заштити остварују право на материјално обезбјеђење породице. Стамбена питања се 
рјешавају: додјељивањем кредита, додјељивањем средстава за финансирање стамбене 
изградње  и  доградње  и  додјељивањем средстава за побољшање услова становања. 
Рјешењем секретара Секретаријата за општу управу формирана је Комисија која је извршила 
провјеру правног основа за коришћење додијељених стамбених јединица расељеним, интерно 
расељеним и лицима у стању социјалне потребе.  
1.5.Обавеза општине Беране према Одлуци о условима и начину рјешавања стамбених 
потреба службеника и намјештеника органа локалне управе општине Беране 
(“Службени лист РЦГ-Општински прописи”, бр.2/07). 

Одлуком о условима и начину рјешавања стамбених потреба службеника и намјештеника 
органа локалне управе општине Беране бр.01-7763/1 од 30.10.2007.године,  уређени су облици 
рјешавања стамбених потреба  службеника  и  намјештеника, начин обезбјеђења средстава, 
критеријуми, органи и  поступак рјешавања стамбених потреба службеника и намјештеника  и  
друга питања од значаја за рјешавање стамбених потреба службеника и  намјештеника 
локалне управе општине Беране. 
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Стамбене потребе службеника и намјештеника могу се рјешавати: додјелом стамбеног 
кредита, продајом станова под тржишним или повољним условима, замјеном стана, давањем 
стана у закуп, претварањем заједничке својине или сусвојине у етажну својину, удруживањем 
средстава општине са другим правним субјектима или службеником у циљу заједничког 
рјешавања стамбених потреба  и  на други начин у складу са законом. 

1.6. Одлуком о рјешавању стамбених потреба лица која бира или именује  Скупштина 
општине, Предсједник општине и других лица чији је рад од посебног интереса за 
општину (“Сужбену лист РЦГ-Општински прописи”,бр.18/11) 

Одлуком о рјешавању стамбених потреба лица која бира или именује  Скупштина општине, 
Предсједник општине и других лица чији је рад од посебног интереса за општину уређују се 
услови, начин и  поступак за рјешавање стамбених потреба: лица које бира или именује 
Скупштина општине, лица за која на одлуку о избору или именовању даје сагласност 
Скупштина општине, лица која именује или поставља Предсједник општине, лица за која на 
одлуку или именовању или постављењу даје сагласност Предсједник општине,  и  других лица 
чији је рад од посебног интереса за општину у области привредних  и друштвених 
дјелатности, која својим радом и резултатима доприносе унапређивању дјелатности у којој 
раде, односно својим стваралаштвом доприносе развоју културног, јавног и  друштвеног 
живота општине. Стамбене потребе лица могу се рјешавати: давањем стана у закуп, замјеном 
стана, замјеном стана по повољним условима, додјелом стамбеног  кредита, претварањем 
заједничке својине или сусвојине у етажну својину, удруживањем средстава општине са 
другим правним субјектима или лицем из члана 1 ове одлуке у циљу заједничког рјешавања 
стамбених потреба  и  на други начин у складу са законом. Средства за рјешавање стамбених 
потреба обезбјеђују се из: средстава продаје, откупа и закупа станова, личних средстава 
подносиоца захтјева, средстава обезбијеђених у буџету општине за рјешавање стамбених 
потреба, ануитета по додијељеним стамбеним кредитима, банкарских кредита, средстава 
других правних или физичких лица ради заједничког рјешавања стамбених потреба и других 
средстава намијењених за задовољавање стамбених потреба. 
2.ПОСТОЈЕЋА СТАМБЕНА СИТУАЦИЈА 

2.1.Стамбени фонд општине Беране  
Према постојећој евиденцији  и  подацима са терена, у државној својини  општине Беране   су  
110 стамбених  објеката ( од тврдог материјала и монтажни) и то: 

-“Шаргарепа” ул.VII Црногорске бригаде, начин коришћења: стамбени објекат (1)- стамбених 
јединица (30)- правни основ додјељивања:рјешење о додјели стана на привремено коришћењу  
ЈУ Центар за социјални рад Беране и Андријевица ; 
-“Насеље Рудеш I”, начин коришћења: стамбени објекат (8) -  стамбених јединица (96)-правни 
основ коришћења-рјешење о додјели стана на привремено ко:ришћење  Завода за збрињавање 
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избјеглица и  рјешење о додјели стана на привремено коришћење општине Беране за лица у 
стању социјалне потребе и 5 корисника немају ваљан  правни основ коришћења. 
-“Насеље Рудеш II”, начин коришћења: стамбени објекат (52)- стамбене јединице (52)-правни 
основ коришћења - уговор о  коришћењу стана “Wорлд Висион Монтенегро” или  рјешење о 
привременом коришћењу стана  Завода за збрињавање избјеглица. 14 корисника немају ваљан 
правни основ коришћења. 
-“Насеље Беране I”, начин коришћења: стамбени објекат (2)- стамбених јединица (20)-правни 
основ коришћења-рјешење  Комесаријата за расељена лица или општине Беране; 
-“Насеље Беране II”, начин коришћења: стамбени објекат (2)- стамбених јединица (20)-правни 
основ коришћења- рјешење Комесаријата за расељена лица , рјешење општине Беране или 
уговор о закупу; 

-Њемачка зграда  “Хелп”,начин коришћења:  стамбени објекат (1)-  стамбене јединице (23)-
правни основ коришћења-уговор о коришћењу стана  између корисника, Хелпа и општине- 
једна породица и један самац немају ваљани правни основ коришћења; 
-“Насеље Риверсиде”-Роми и Египћани, начин коришћења:  стамбени објекат (36)- стамбених 
јединица (36)-правни основ коришћења-уговор о коришћењу  стана закључен између 
корисника, Хелпа и општине; 
-“Насеље Рудеш”- бивши магацин тапета”, начин коришћења: стамбени објекат (1) - 
стамбених  јединица (7) - правни основ коришћења-рјешење о привременом коришћењу стана 
општине Беране; 
-“Насеље Рудеш”( поред ДОО  Југопревоза) , наћин коришћења:  стамбени објекат (2) - 
стамбене јединице (24) - правни основ коришћења-рјешење о привременом коришћењу стана  
општине Беране; 
-Стамбени објекат на Његошевом тргу бр.2, начин коришћења: стамбени објекат (1)-  
стамбене јединице (3)-правни основ коришћења- 2 корисника имају рјешења о привременом 
коришћењу стана  општине Беране и  1 корисник  нема ваљан правни основ коришћења; 
-Стамбени објекат у ул.Миљана Томичића, начин коришћења: стамбени објекат (3) - стамбена 
јединица (3) - правни основ коришћења- рјешење о коришћењу стана  општине Беране; 
-.Стамбени објекти у ул.Митрополита Пајсије, начин коришћења:  стамбени објекат (1) -  
стамбене јединице (3)-правни основ коришћења- рјешење општине Беране; 
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Табела 1 Преглед стамбених објеката и стамбених  јединица у државној својини општине 
Беране које користе социјалне категорије, наведене у табели, за период до краја 2014.године и 
у наредном периоду 

 

SOCIJALNA  

KATEGORIJA 

Predhodni period do kraja 2014.godine U narednom periodu 

Stambene 
jedinice  

Objekti od 
tvrdog 
materijala 

Montažni 
objekti 

Stambene 
jedinice  

Objekti od 
tvrdog 
materijala 

Montažni 
objekti 

Socijalno ugrožena lica 98 

20 90 

/ /  

Romi i Egipćani IRL 

Domicilni Romi 

34 

2 

   

Raseljena i interno 
raseljena lica 

171    

Penzioneri 

Zaposleni 

Sveštena lica 

7 

2 

3 

   

 

2.1.1. Стамбени објекат “Шаргарепа” 

Стамбени објекат Шаргарепа, зграда бр.4, на катастарској парцели бр.1369/7, зграда бр.4-
уписан у Л.Н.1829-КО Беране, изградило је Министарство рада и социјалног 
старања.Изграђен је један стамбени  објекат, који се састоји од 30 стамбених јединица. 
Објекат је изграђен за потребе лица у стању социјалне потребе, која су рјешењем Центра за 
социјални рад, због тешке материјалне ситуације добили стамбену јединицу  на привремено 
коришћење. У овим стамбеним јединицама живи 30 породица. 
Уписано као државна својина општине Беране. 
2.1.2.Стамбени објекат “Насеље Рудеш 1” 

Стамбени објекат “Насеље Рудеш I”, на катастарској парцели бр.994 уписан у Л.Н.296-КО 
Будимља , изградњу је финансирала Агенција за смјештај избјеглица из средсрава УНХЦР-а –
у 1993.године. Изграђено  је 8 стамбених  објеката , са укупно 96 стамбених јединица.  7 
стамбених објеката  се састоји од 84   стамбених   јединица  и један стамбени објекат се 
састоји од 12 стамбених јединица(гарсоњера) .  Објекти  су  изграђени за потребе расељених 
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лица (из бивших југос.република БиХ, Хрватске  и  Словеније), а међу њима има и интерно 
расељених лица са Косова и лица у стању социјалне потребе). У овим стамбеним јединицама 
живи 49 породица и 12 самаца односно 193 лица. 
Уписано као државна својина општине Беране. 
2.1.3. Стамбени објекат “Насеље Рудеш II”  

Стамбени објекат “Насеље Рудеш II”, на катастарској парцели бр.994, уписан у Л.Н.296 КО 
Будимља, изградњу је финансирала хуманитарна организација “World Vision” 1999.године. 
Изграђена  су  52  стамбена  објекта , са укупно 52 стамбене  јединице .  Објекти су  изграђени 
од дрвета обложени  изолационим материјалом, за потребе расељених лица са Косова, а међу 
њима има  лица у стању социјалне потребе и једна породица запослених. 

 У овим стамбеним јединицама живе 42 породице  и 10 самаца, односно 141 лице. 

Уписано као државна својина општине Беране. 
2.1.4. Стамбени објекат “Насеље Беране I”-( Балабанда”) 

Стамбени објекат “Насеље Беране I”-(Балабанда”) на катастарској парцели бр.953, 954, 955, 
999/1 и 2482/1-уписан у Л.Н.281  КО Беране, изградњу је финансирала швајцарска Дирекција 
за развој и сарадњу (СДЦ) 2004.године.Изграђена   су  2  стамбена  објекта , са укупно 20 
стамбених јединица.  Један стамбени  објекат се састоји од  8   стамбених јединица и један од 
12 стамбених јединица .  Објекти  су  изграђени  за потребе расељених лица (из бивших 
југос.република БиХ,  Хрватске и Словеније и потребе интерно расељених лица са Косова , из 
бивших колективних центара ,  а међу њима има и лица у стању социјалне потребе и 
пензионера).  

У овим стамбеним јединицама живи  20  породица, односно 79 лица. 
Уписано као државна својина општине Беране Беране и Епархије Будимљанско-Никшићке. 
2.1.5. Стамбени објекат “Насеље Беране II”-( Балабанда”) 

Стамбени објекат “Насеље Беране II”-( Балабанда”) на катастарској парцели бр.953, 955, 954, 
999/1 и 2482/1, уписан у Л.Н.281 КО Беране, изградњу је финансирала швајцарска Дирекција 
за развој и  сарадњу (СДЦ) 2004.године. Изграђена   су  2  стамбена  објекта, са укупно 20 
стамбених јединица. Један стамбени објекат  се састоји од 8 стамбених јединица  и  један од 
12 стамбених јединица.  Објекат је изграђен за потребе расељених лица (из бивших 
југос.република БиХ, Хрватске и Словеније и потребе интерно расељених лица са Косова а 
међу њима има и лица у стању социјалне потребе,  пензионера, свештених лица  и запослених  
лица у општини ).  

У овим стамбеним јединицама живи 20 породица, односно  82 лица. 
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Уписано као државна својина општине Беране и Епархије Будимљанско-Никшићке. 
2.1.6. Стамбени објекат Њемачка зграда  “Хелп” 

 Њемачка зграда  “Хелп”-на катастарској парцели бр.955, 999/1 и 2482/1,  уписан у Л.Н.281  
КО Беране, изградњу је финансирао  УНХЦР односно Хелп, као извршни партнер  
2005.године. Изграђен   је  један  стамбени  објекат , са укупно 23 стамбене јединице .  Објекат 
је изграђен за потребе интерно  расељених лица са Косова  ( а међу њима има и лица у стању 
социјалне потребе и пензионера. )  
У овим стамбеним јединицама живи  9  породица и 14 самаца , односно 43 лица. 
У непосредној близини зграде постоје два стамбена објекта (дрвене бараке), бившег КЦ “Кола 
српских сестара”.  
У овим стамбеним јединицама живе 2 самице. 
У току је  поступак уписивања стамбеног објекта у катастар. 

2.1.7. Стамбени објекат -“Насеље Риверсиде” 
Стамбени објекат -“Насеље Риверсиде”-Роми и Египћани, на катастарској парцели бр.990 
уписан у Л.Н.192-КО Будимља , изградњу је финансирала европска Агенција за 
реконструкцију и УНХЦР  2008.године.Изграђено је  36   стамбених  монтажних  објеката , са 
укупно 36 стамбених јединица..  Објекти  су ( монтажни од тврдог матерујала) изграђени  за 
потребе интерно расељене РЕ популације, а међу њима су двије породице домицилних Рома . 
 У овим стамбеним јединицама живи 36 породица, односно око 350 лица. 
Катастарска парцела је државна својина, објекти нијесу уписани, поступак уписа је у току. 

2.1.8. Стамбени објекат “Насеље Рудеш” 

Стамбени објекат “Насеље Рудеш”- бивши магацин тапета”- на катастарској парцели бр.994 
уписан у Л.Н.296 КО Будимља, Изграђена је једна  стамбена зграда-7 стамбених  јединица. 
Објекат    је саграђен  70-их година –и у веома је лошем стању и неадекватан за становање. 
Корисници су лица у стању социјалне потребе. 
У овим стамбеним јединицама живи 5 породица и 2 самца, односно  17 лица. 
Уписано као државна својина општине Беране. 
2.1.9.Стамбени  објекат -“Насеље Рудеш” 

Стамбени  објекат -“Насеље Рудеш”( поред ДОО Југопревоза) на катастарској парцели бр.994 
уписан у Л.Н.296 КО Будимља. Изграђена су 2 стамбена објекта-24 стамбене јединице. 
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Објекти су изграђени  70-их година –и у веома су  лошем стању и неадекватни за становање . 
Корисници су лица у стању социјалне потребе. 
 У овим стамбеним јединицама живе 24  породице. 
Уписано као државна својина општине Беране. 
2.1.10. Стамбени објекат на Његошевом тргу 
Стамбени објекат на Његошевом тргу бр.2, на катастарској парцели бр.1465, уписан у Л.Н. 
1838 КО Беране. Једна стамбена зграда-три стамбене јединица. У становима су смјештена 
лица у стању социјалне потребе. Објекат је старије градње и неадекватан за становање. 
У овим стамбеним јединицама живе 3 породице. 
Уписано као државна својина општине Беране. 
2.1.11. Стамбени објекти у ул.Миљана Томичића 

Стамбени објекти у ул.Миљана Томичића на катастарској парцели бр.1369/1, уписан у Л.Н. 
1829 КО Беране. Три  стамбене зграде-три  стамбене јединице. 
У овим стамбеним јединицама живе 3 породице. 
Уписано као државна својина општине Беране . 
2.1.12. Стамбени објекти у ул.Митрополита Пајсије 
Стамбени објекти у ул.Митрополита Пајсије, на катастарској парцели бр.1344/1, уписан у Л.Н. 
1826 КО Беране. Једна   стамбена зграда -три  стамбене јединице. Објекат је старије градње и 
неадекватан за становање. 
У овим стамбеним јединицама живе 3 породице. 
Уписано као државна својина општине Беране. 
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Табела 2-Преглед стамбених објеката у власништву општине Беране( уписане или нијесу  уписане у 
Л.Н.) код којих постоји или не постоји ваљан правни основ коришћења  

Stambeni objekat 

(broj) 

 Nema valjan pravni 
osnov korišćenja 

Upisana u L.N.broj Nije upisana u L.N. Valjan pravni 
osnov korišćenja  

Šargarepa VII 
Crnogorske brigade 

           ( 1 ) 

1829  30- Rješenje  
Centra za soc.rad 

 

“Naselje Rudeš I”,  
(8) 

296  91 5 

“Naselje Rudeš 
II”, (52) 

296  38 14 

“Naselje Berane 
I”, (20) 

281  20  

“Naselje Berane 
II”, (20) 

281  20  

Zgrada” Help” 

           (1) 

/ / 21 2 

Naselje “ Riverside” 
(36) 

192  36  

Naselje Rudeš-bivši 
magacin tapeta, (1) 

296  7  

Naselje Rudeš-
(pored DOO 
Jugoprevoz) (2) 

296  24  

Stambeni objekat na 
Njegoševom trgu 
br.2, (1) 

1838  2 1 

Stambeni objekti u 
ulici M.Tomičića,(3) 

Stambeni objekat u 

1829 

 

 

 3 
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ul. M.Pajsije (1) 

 

1826 3 

 

     

 

3. ПРОЈЕКТИ  РЕАЛИЗОВАНИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ 

3.1.Рјешавање стамбених потреба у претходном периоду 
Пројекти који су реализовани у претходном периоду  су већ оквирно наведени у 
индивидуалном опису стамбених објеката, по насељима. Тачније: 
-Пројекат изградње стамбених јединица за лица у стању социјалне потребе зграда Шаргарепа 
у уици VII  Црногорске бригаде а исту је изградило Министарство рада и социјалног старања, 
Изграђен је 1 стамбени објекат са 30 стамбених јединица.  
-Пројекат изградње стамбених јединица за расељена лица “Насеље Рудеш I”, а  изградњу је 
финансирала Агенција за смјештај избјеглица из средстава УНХЦР-а –у 
1992.године.Изграђено  је 8 стамбених  објеката, са укупно 96 стамбених јединица. 
-Пројекат изградње стамбених јединица за расељена лица “Насеље Рудеш II”, изградњу је 
финансирала хуманитарна организација “Wорлд Висион” 1999.године. Изграђена  су  52  
стамбена  објекта, са укупно 52 стамбене  јединице . 
-Пројекат изградње стамбених јединица за расељена лица  “Насеље Беране I”-(Балабанда”) , 
изградњу је финансирала швајцарска Дирекција за развој и сарадњу (СДЦ) 
2004.године.Изграђена   су  2  стамбена  објекта , са укупно 20 стамбених јединица. 
-Пројекат изградње стамбених јединица за расељена лица  “Насеље Беране II”-( Балабанда”), 
изградњу је финансирала швајцарска Дирекција за развој и  сарадњу (СДЦ) 
2004.године.Изграђена   су  2  стамбена  објекта , са укупно 20 стамбених јединица.  
- Пројекат изградње стамбених јединица за расељена лица њемачка зграда  “Хелп”, изградњу 
је финансирао  УНХЦР односно Хелп, као извршни партнер  2005.године. Изграђен   је  један  
стамбени  објекат, са укупно 23 стамбене јединице . 
- Пројекат изградње стамбених јединица за расељена лица стамбени објекат -“Насеље 
Риверсиде”-Роми и Египћани,  изградњу је финансирала европска Агенција за реконструкцију 
и УНХЦР  2008.године. Изграђено је  36   стамбених  монтажних  објеката , са укупно 36 
стамбених јединица. 
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- Пројекат изградње стамбених јединица за  запослене –стамбени објекат у улици VIII 
Црногорске бригаде, изградњу је финансирао Фонд за солидарну стамбену изградњу уз 
учешће општине Беране-2 зграде-90 стамбених јединица. 
3.2 Рјешавање стамбених питања запослених у општини Беране 
Рјешавање питања запослених, односно локалних службеника и намјештеника је реализовано 
2014.године. Према Одлуци о условима и начину рјешавања стамбених потреба службеника и 
намјештеника органа локалне управе општине Беране додијељене  су 24 стамбене  јединице  
на катастарској парцели бр.1369/5 уписана у Л.Н.2073 КО Беране, у улици VIII Црногорске 
бригаде- изградњу гинансирао Фонд за   солидарну стамбену изградњу уз учешће општине 
Беране.. 
4. ПРОЈЕКТИ ПЛАНИРАНИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

Пројекти изградње нових стамбених јединица 
У наредном периоду  је планиран један Пројекат. 
Скупштина општине Беране донијела је Одлуку о учешћу општине Беране у изградњи 
објеката колективног становања са пратећим садржајима, за потребе реализације пројекта 
рјешавања стамбених питања расељених и интерно расељених лица(”Службени лист ЦГ-
Општински прописи”, бр.09/13). Учешће општине Беране у овом пројекту представља 
грађевинско земљиште које чини дио кат.парцеле бр.994 КО Будимља. 
У оквиру Регионалног стамбеног програма(РСП) на Рудешу је планирана  изградња 4 
стамбене зграде са 94 стамбене  јединице за расељена лица из бивших југословенских 
република (БиХ, Хрватска) и то  за  расељена лица  из колективних центара, угрожена 
расељена лица  из приватног смјештаја  и најугроженија интерно расељена лица са Косова. 
Пројекат подразумијева изградњу стамбених јединица у општини Беране (од укупно 13 
црногорских општина у којима ће се исти спроводити), а укупна вриједност пројекта износиће 
3.990.647,90 €. 

За Пројекат је одобрен износ од 3.575.780,00 €  и  учешћем општине Беране и Министарства 
рада  и социјалног старања у износу од 297.503,69 €.  

5.БУДУЋИ ПЛАНОВИ 

5.1 Ревизија коришћења стамбених јединица 

-да постоји 21 стамбена јединица без ваљаног правног основа коришћења, због чега је у 
наредном периду потребно изршити ревизију истих, 

-да постоје 23 стамбене јединице које нијесу уписане у катастар, које је потребно уписати. 



 
15 

 Поред наведених, потребно је извршити ревизију коришћења стамбених јединица и у другим 
насељима. Извршити провјеру статуса лица у стању социјалне потребе и статуса расељених 
лица, након чега ,уколико постоји правни основ извршити поновну расподјелу стамбених 
јединица, након чега би се исте давале у закуп. 

5.2. Давање у закуп стамбених јединица 

Тренутно, ни једна стамбена јединица у власништву општине Беране, није дата у закуп у 
складу са Законом о социјалном становању. 

Сходно поменутом , општина Беране ће у будућем периоду имати задатак, давања у закуп 
стамбених јединица, сагласно члановима 13-20 Закона о социјалном становању, прије чега је 
предходно неопходно изврђити поменуту ревизију коришћења стамбених јединица.  
5.3. Одржавање стамбених зграда 

У Секретаријату за комунално-стамбене послове и саобраћај, у складу са чланом 21 став 1 
Закона о становању и одржавању стамбених зграда (“Службени лист ЦГ”, бр.4/11,30/11 и 
4/14) формира се регистар власника стамбених зграда и њихових дјелова. 
Етажни власници организују сами одржавање заједничких дјелова стамбених зграда, 
отварањем жиро рачуна на којима уплаћују средства за одржавање зграда, а општина није 
формирала орган за обављање ових послова. 
5.4. Развијање нових програма и пројеката у области социјалног становања 

Ради пружања подршке породицама и лицима за рјешавање стамбених питања, која из 
социјалних и  економских разлога нијесу у могуђности да ријеше, тежиће се изради програма 
и пројеката у области социјалног становања.  
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КОНСТАТАЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ 

 

1. Имплементација Локалног програма социјалног становања Општине Беране треба да 
допринесе што квалитетнијем, ефективнијем и  ефикаснијем рјешавању стамбених 
потреба угрожених група, односно породица и појединаца која сама на тржишту не могу 
ријешити свој стамбени проблем.  

2. Обавеза  општине Беране је израда прецизне евиденције стамбених објеката у њеном 
власништву, према члану 7 Закона о социјалном становању, гдје сваки стамбени објекат 
и свака стамбена јединица у оквиру објекта  треба да буде уписана  у катастар. Тек тада, 
на основу евиденције постојећег стамбеног фонда могуће је приступити ревизији правног 
основа  коришћења станова. 

3. Реализација Локалног програма социјалног становања има следећи циљ: евидентирање  
стамбених објеката и стамбених јединица у државној својини  општине Беране и 
евидентирање  начина  коришћења , односно (не) легално, (бес) правно коришћење 
стамбених јединица. Тек након остваривања овог циља могуће је радити на следећем 
циљу, односно на постизању социјалне кохезије и  друштвене солидарности и  кроз 
обезбјеђивање стамбеног простора за лица која немају стан и  која не могу да обезбиједе 
стамбени објекат, кроз побољшање квалитета живота грађана, посебно припадника 
рањивих друштвених група које на тржишту не могу да ријеше стамбену потребу. Лица 
која ће у овом случају имати приоритет су: самохрани родитељи, односно старатељи, 
лица са инвалидитетом, лица преко 67 година живота, млади који су били дјеца без 
родитељског старања, породице са дјецом са сметњама у развоју, припадници Рома и 
Египћана (РЕ популације), расељена лица, интерно расељена лица са Косова која бораве 
у Црној Гори, странац са сталним настањењем или привременим боравком који је имао 
признат статус расељеног лица или интерно расељеног лица и жртве насиља у породици, 
према задовољавању општих критеријума за утврђивање реда првенства, сходно Закону о 
социјалном становању. 

4. Један од циљева политике у области социјалног становања је  непрекидно увећање фонда 
социјалних станова -што подразумијева 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. 

  
5. Период имплементације Локалног програма социјалног становања општине Беране је 

годину дана. 
 


