
На основу члана 6 став 1 и 7  Закона о социјалном становању („Сл. лист 
ЦГ“, бр. 35/13) и члана 45 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист РЦГ“, 
бр. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и „Сл. лист ЦГ“, бр. 88/09, 3/10, 38/12 и 
10/14) и члана 33 став 1 тачка 55 и члана 37 Статута Општине Беране („Сл. 
лист РЦГ“-општински прописи, бр. 21/04 и 34/06 и „Сл. лист ЦГ“-
општински прописи, бр. 06/11), Скупштина Општине Беране на сједници 
одржаној дана 31. 03. и 01. 04. 2015. године, д о н и ј е л а  је  
 
 

ОДЛУКУ 
 

о усвајању Локалног програма социјалног становања општине  
Беране 2015-2016 

 
 
 

Члан 1 
 

Усваја се Локални програм социјалног становања општине Беране  
2015-2016. 
 

Члан 2 
 
Саставни дио ове Одлуке је Локални програм социјалног становања 
општине Беране 2015-2016. 
 
 

Члан 3 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. лист 
ЦГ“-општински прописи. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 45 Закона о локалној 
самоуправи, члана 33 и 37  Статута Општине Беране и члану 6 Закона о социјалном 
становању, којим је прописано да у складу  са програмом социјалног становања 
јединица локалне самоуправе доноси Локални програм социјалног становања.  
 
Локални програм јединица локалне самоуправе доноси на период од годину дана 
након добијања сагласности од надлежног Министарства.  
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.  
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. 
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. 
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. 
  
Период имплементације Локалног програма социјалног становања општине Беране је 
годину дана. 
 


