
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА  

Као што је претходно наведено, према прелиминарној анкети која је спроведена у периоду 

децембар 2012.-фебруар 2013. године, утврђено је да у Републици Србију укупно има 

3.508 станова у својини грађана и задужбина у којим станују закупци на неодређено 

време, што је приказано у наредној табели. 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД 

станови у 

власништву 

грађана 

датум приспећа дописа 

/мејла 
НАПОМЕНА 

станови у 

зградама 

задужбина 

Крагујевац 21 21.12.2012.  1 

Јагодина 0 09.01.2013.   

Смедерево 0 30.11.2012.   

Нови Пазар 0 11.12.2012.   

Суботица 1 04.12.2012.   

Крушевац 0 06.12.2012. Решио питање за 

власнике до 

1.1.1959. 

 

Ваљево 3 20.12.2012.   

Панчево 0 20.12.2012.  129 

Ниш 17 30.01.2013.   

Шабац 23 01.02.2013.   

Чачак     

Пожаревац 2 23.01.2013. Подаци послати 

мејлом 

 

Нови Сад 170 допис 16.01.2013.    мејл 

22.01.2013. 

 35 

Лозница 58 28.01.2013.  2 

Лесковац     

Краљево 0 29.01.2013.   

Зрењанин 8 22.01.2013. Подаци послати 

мејлом 

 

Зајечар 1 22.01.2013. Подаци послати 

мејлом 

 

Врање     

Ужице     

Сремска 

Митровица 

0 17.01.2013.   

Сомбор     

Укупно градови 

осим Београда 

304   167 

ГРАД БЕОГРАД 



ОПШТИНА 

станови у 

власништву 

грађана 

датум приспећа дописа 

/мејла 
НАПОМЕНА 

станови у 

зградама 

задужбина 

Нови Београд 

23 допис 09.01.2013. 

мејл 30.01.2013. 

Подаци послати 

мејлом (у допису 5) 

  

Младеновац 0 28.11.2012.     

Чукарица 

32 допис 29.11.2012. 

мејл 30.01.2013. 

Подаци послати 

мејлом 

  

Врачар 

730 допис 19.12.2012. 

мејл 30.01.2013. 

Подаци послати 

мејлом (у допису 

698) 

39 

Обреновац 0 03.12.2012.     

Сурчин   03.12.2012. Нема податке   

Савски венац 579 14.12.2012.   23 

Сопот 0 19.12.2012.     

Земун 

133 допис 14.12.2012. 

мејл 30.01.2013. 

Подаци послати 

мејлом 

  

Звездaра 

275 допис 04.02.2013. 

мејл 30.01.2013. 

Подаци послати 

мејлом (у допису 

237) 

  

Стари град 

642 допис 28.01.2013. 

мејл 30.01.2013. 

Подаци послати 

мејлом 

230 

Палилула  

236 допис 28.01.2013. 

мејл 30.01.2013. 

Подаци послати 

мејлом 

1 

Лазаревац    Нема податке   

Барајево        

Вождовац 

78 30.01.2013. Подаци послати 

мејлом 

  

Раковица  

16 30.01.2013. Подаци послати 

мејлом 

  

Гроцка        

Укупно Београд 2744   293 

УКУПНО 

СРБИЈА  

3048   460 

 

Подаци о броју станова су раздвојени за Београд од осталих градова у Републици Србији, 

из разлога што постоје разлике у просечним ценама изградње станова по тој подели.  

Ови подаци су веома важни за финансијску процену реализације решења која буду 

прописана новим законом који ће свеобухватно уредити област становања, али треба 

истаћи да је решење повезано и са проблематиком реституције, пошто су на основу Закона 

о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта („Сл.лист ФНРЈ”,бр.52/58) 

биле национализоване и стамбене најамне зграде. У члану 27. Закона о враћању одузете 

имовине и обештећењу („Сл.гл.РС”,бр.72/11)  наведено је да ''Стамбене зграде, куће и 

станови на којима постоји законом заштићено станарско право, враћају се у својину 

бившем власнику''. То уједно значи да претходно наведени подаци о броју станова могу 

бити увећани, што је на састанцима радне групе за израду Нацрта закона потврдио и 

представник Агенције за реституцију. 



С обзиром да ова анкета није обухватила ни закупце у становима фондација, као и да неке 

општине/градови нису одговорили на прелиминарну анкету или да нису имали потпуне 

информације, очекује се да се кроз примену овог закона утврди већи број ових станова у 

односу на податак из прелиминарне анкете Министарства, те да овај број може да се креће 

и до 5.000 станова. 

Поред податка о броју станова, битан податак представља и број лица који станују у тим 

становима, јер је најважнији за процену трошкова у случају да се као решење овог 

проблема предвиди пресељење закупца и чланова његовог породичног домаћинства у 

други стан, пошто би се трошкови прибављања стана управо рачунати према 

одговарајућој површини стана у односу на величину домаћинства. 

Стога се очекује да се кроз примену овог закона обезбеде неопходни подаци, који 

представљају кључне параметре за најприближнју процену потребних средстава као и 

временске динамике за решавање овог питања, а у циљу предлагања најрационалнијег и 

одрживог решења за све актере: власнике, закупце и Државу. 

Ови подаци треба да укажу на одговарајуће решење овог питања, којим се повећа правна 

сигурност у вези са располагањем ових станова, а чиме се ствара предуслов за повећање 

инвестиција у ове некретнине (пошто закупци тих станова нису имали интереса да улажу 

у инвестиционо одржавање и повећање њихове вредности), као и хипотекарних 

активности, те коначно и јачање поверења грађана у Државу. 
 


