
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ 

Уставно-правни основ за доношење овог закона налази се у одредбама члана 97. тач. 7, 12 

и 17 Устава Републике Србије којим је утврђено да Република Србија уређује и 

обезбеђује. својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, организацију 

и коришћење простора; као и друге односе од интереса за Републику Србију у складу с 

Уставом. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Законом о становању („Службени гласник РС” бр. 50/92, 76/92, 84/92 - исправка, 33/93, 

53/93-др. закон, 67/93 – др. закон, 46/94, 47/94 - исправка, 48/94 - др. закон, 44/95-др. 

закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - др. закон и 99/11; у даљем тексту: Закона), 

уређена је материја која се односи на коришћење станова задужбина које су наставиле са 

радом, односно станова у својини грађана, а које сада користе лица, чији је статус 

закупаца на неодређено време произашао из претходног статуса станарског права, 

стеченог у складу са раније важећим законима. 

Члановима од 40. до 43. Закона уређују се питања која се односе на коришћење станова у 

својини грађана, којима је утврђено да закупци на неодређено време који станују у овим 

становима настављају са коришћењем предметних станова у складу са Законом о 

становању. Власници тих станова имају права и обавезе носилаца права располагања, 

осим обавезе да настањеним закупцима омогуће њихов откуп. С обзиром да се ови 

станови углавном налазе на вредним градским локацијама, те да власници нису имали 

интерес нити су омогућавали откуп ових станова, у њима још увек станује велики број 

закупаца на неодређено време. 

Постојећа ситуација представља дугогодишњи ''замрзнути конфликт'', који не одговара 

власницима станова, јер не могу слободно располагати својом имовином на начин који би 

им обезбедио већу вредност (закупнине које плаћају закупци су нетржишне, а власници 

имају обавезу инвестиционог одржавања станова), као ни закупцима јер не могу да 

остваре право које су остварили остали бивши носиоци станарских права откупиши 

државне/друштвене станове. 

У складу са чланом 17. став 1. тачка 4. Закона од откупа су такође били изузети и станови 

који су се налазили, односно припадали задужбинама које су могле да наставе са 

остваривањем циљева ради којих су основане, те проблеми који постоје у становима 

грађана, јављају се и у становима задужбина које су наставиле свој рад. Слични проблеми 

постоје и у становима фондација, као и становима у поступку реституције, чије 

коришћење је уређено другим законима. 

У циљу решавања овог проблема, у периоду од децембра 2012 до фебруара 2013. године, 

Министарство је прикупило податке о броју станова у својини грађана и задужбина у 

којима станују закупци на неодређено време, кроз анкетирање локалних самоуправа. 

Подаци прикупљени кроз ову анкету су показали да у Београду има 2.744 станова у 

власништву грађана, односно 293 станова у зградама задужбина, у којима још увек станују 

закупци на неодређено време. За остале градове и општине у Србији тај број је знатно 



мањи и изности 304 стана у својини грађана и 167 станова у својини задужбина. За цели 

Србију, то је укупно 3.048 станова у својини грађана, односно 460 станова у својини 

задужбина, што је укупно 3.508 станова грађана и задзжбина у којим станују закупци на 

неодређено време. 

Треба нагласити да је овај број приближан и да није потпун, јер је прикупљен само на 

основу захтева упућених општинама, те да неке општине нису одговориле или нису имале 

информације за давање потпуног одговора. 

Имајући ово у виду, као и чињеницу да су већ покретане иницијативе за измену Закона о 

становању у циљу решавања овог питања, надлежно Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре је спровело консултације са другим надлежним органима и 

организацијама државне управе. На основу ових консултација закључено је да је најпре 

подребно донети закон о пријављивању и евидентирању закупаца у становима у својини: 

грађана, задужбина, фондација и у поступку реституције, како би се утврдио тачан број 

ових станова, закупаца, као и чланова њихових домаћинстава, ради предлагања 

најрационалнијег и одрживог решења овог питања кроз нови закон о стамбеним односима 

који је у припреми. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

У члану 1. утврђује се да је предмет уређивања закона поступак пријављивања и 

евидентирања закупаца на неодређено време у становима у својини: грађана, задужбина, 

фондација, као и станова у поступку реституције. 

 

У члану 2. утврђује се круг лица на која се закон односи, односно закупци на неодређено 

време, који користе стан: у својини грађана, задужбина, фондација и у поступку 

реституције. 

 

У члану 3. уређен је поступак и начин подношења евиденционе пријаве лица из члана 2. 

Закона као и начин вођења регистра закупаца на неодређено време као електронске базе 

података. 

 

У члану 4. утврђено је која се документација подноси уз евиденциону пријаву из члана 3. 

овог закона. 

Овим чланом је такође утврђено да ће лице које врши евиденцију у надлежној јединици 

локалне самоуправе извршити спајање евиденционих пријава у једну, уколико 

евиденционе пријаве поднесу и закупац и власник за исти стан. 

 

У члан 5. утврђено је да јединица локалне самоуправе организује службу која ће водити  

поступак пријављивања и евидентирања лица из члана 2. овог закона, као и да ће 

евиденцију о закупцима на неодређено време, на основу података садржаних у 

евиденционој пријави, као и података којима располажу друге јавне институције. 

 

У члану 6. утврђују се рокови за спровођење Закона, у смислу да јединице локалних 

самоуправа имају рок до највише 30 од ступања Закона на снагу да објаве позив за 

подношење евиденционих пријава; 60 дана од дана објављивања позива за прикупљање 



пријава; те најкасније 30 дана од истека претходног рока за достављање података 

министарству надлежном за становање. 

Овим чланом је такође утврђено да надлежни орган јединице локалне самоуправе 

прикупљене податке користи искључиво у сврху евидентирања закупаца, а у складу са 

прописима којима се уређују питања заштите података о личности. 

 

У члану 7. утврђено је да ће се правни основ и право на остваривање подршке лицима из 

члана 2. овог закона у решавању њихове стамбене потребе, уредити посебним пописима. 

Напомена уз члан 7. 

У оквиру Радне групе за израду овог члана Нацрта закона, представници удружења 

закупаца на неодређено време у становима у својини грађана и задужбина (у даљем 

тексту: Удружење) предложили су члан 7. који би гласио: ''Правни основ и права у 

погледу обезбеђена станова за пресељење носилаца станарских права пријављених и 

евидентираних по одредбама овог закона, као и поступак обезбеђења станова, пресељења 

носилаца станарског права и откуп станова у које је пресељење спроведено, уредиће се 

посебним пописима.'' 

Представници Министарства, као и других надлежних органа изнели су став да би се 

овако формулисаним чланом 7. које предлаже Удружење прејудицирала решења овог 

питања, која треба да буду предмет других прописа. Закон који се предлаже има само 

сврху да се кроз пријављивање и евидентирање закупаца и станова обезбеде подаци за 

предлагање најрационалнијих и одрживих решења овог питања, која ће бити предмет 

других релевантних прописа, те је овај предлог Удружења одбачен као неодговарајући.  

 

У члану 8. је утврђено да Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

Напомена  

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

За спровођење овог  закона нису потребна финансијска средства из буџета. 


