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▪ усвојен у Народној скупштини Републике Србије

– 22. децембра 2016.

▪ објављен у Службеном гласнику РС бр. 104/2016

– 23. децембра 2016.

▪ закон ступио на снагу – 1. јануара 2017.

три закона интегрисана и унапређена у новом

Закону о становању и одржавању зграда

▪ Закон о становању

▪ Закон о одржавању стамбених зграда

▪ Закон о социјалном становању
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ОБУХВАТ ЗАКОНА

▪ Делови зграде и право својине

▪ Права и обавезе власника посебних 

делова

▪ Управљање зградама

▪ Одржавање зграда

▪ Коришћење станова

▪ Исељење и пресељење неформалних

насеља

▪ Стамбена подршка

▪ Надзор над применом Закона

▪ Прелазне одредбе



ЗАТЕЧЕНИ ПРОБЛЕМИ

▪ лоши услови становања грађана

▪ драстично смањење вредности стамбеног фонда – оронуле фасаде, 

запуштене зграде

▪ изузетно велика потрошња енергије у зградама (60% од укупне потрошње 

енергије)

▪ преко 90% стамбених објеката у РС није изграђено у складу са важећим 

стандардима у области енергетске ефикасности

▪ није јасно ко управља зградама, ко их одржава и ко је одговоран ако 

настане штета услед неодржавања зграда

▪ споро финансирање или недовољно средстава за финансирање социјалног 

становања

▪ нерегулисани услови и поступак исељења и пресељења из бесправно 

изграђених објеката и објеката која се налазе на туђем земљишту

РЕШЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА



















ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

НАЧЕЛА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СТАНОВАЊА

Одрживи развој становања представља:

1) унапређењe услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда уз 

унапређење енергетске ефикасности, смањење негативних утицаја на животну средину и рационално 

коришћење ресурса, односно усклађивање економског и социјалног развоја и заштите животне 

средине приликом развоја стамбеног сектора; 

2) одржавање и управљање у стамбеним зградама, стамбено-пословним зградама, пословним зградама, 

зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно добро и зградама у заштићеним 

културно-историјским целинама, у циљу спречавања или отклањања опасности по живот и здравље 

људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу обезбеђивања 

сигурности зграде и њене околине.

Одрживи развој становања у складу са законом представља ЈАВНИ ИНТЕРЕС.



ЦИЉЕВИ ЗАКОНА

Унапређење стандарда становања

Стамбена подршка грађанима која не могу 
решити стамбену потребу на тржишту

Очување вредности грађевинског фонда
(стамбених и других зграда) 

ОДРЖАВАЊЕ

Одлучивање
Власник/власници директно 

или преко скупштина стамбене 
заједнице или  удружења

СТАМБЕНИ 
СТАНДАРДИ

Енергетска ефикасност  
и унапређење других 
стандарда као јавни 

интерес

УПРАВЉАЊЕ

Уговор 
о одржавању

Извршавање одлука кроз 
организовање одржавања

Власник/управник

СТАМБЕНА ПРАВА
Надлежности РС и ЈЛС у стамбеној политици

Праћење стамбених потреба и планирање буџета
Циљне групе, видови и правила расподеле 

стамбене подршке
Заштита од бескућништва: одговарајући смештај

и поступци исељења и пресељења



ИНТЕРВЕНИЦИЈА ДРЖАВЕ У ЦИЉУ

ПОБОЉШАЊА УСЛОВА СТАНОВАЊА

▪ унапређењe и очување вредности 

стамбеног фонда уз унапређење енергетске 

ефикасности, смањење негативних утицаја 

на животну средину и рационално 

коришћење ресурса,

▪ одржавање и управљање у зградама, у 

циљу обезбеђивања сигурности зграде и 

њене околине.

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СТАНОВАЊА КАО 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА 

КВАЛИТЕТНИ СТАМБЕНИ ФОНД



УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ

Управљање зградом обухвата све организационе 
послове и активности које у сврху руковођења 
зградом континуирано обавља скупштина 
стамбене заједнице и управник.

Кроз управљање власници посебних делова 
зграде предузимају мере ради организовања 
одржавања зграде, одлучивања о коришћењу 
финансијских средстава и обезбеђивања 
коришћења зграде и њених делова и друге мере.

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДАМА

Управљање стамбеном зградом је важно ради:

▪ очувања и унапређења стамбеног фонда,

▪ очување и стварање услова живота у сигурним и безбедним 
зградама,

▪ очување и повећање вредности посебних делова зграде. 



СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА + АДРЕСА
пословно име

Стамбена заједница је организација 
свих власника посебних делова (стан, 
пословни простор, гаража, гаражно 
место или гаражни бокс) стамбене 
или стамбено-пословне зграде.

Стамбена заједница стиче статус 
правног лица тренутком када 
најмање два лица постану власници 
на два различита посебна дела.

Стамбена заједница стиче својство 
правног лица на основу закона и она 
може да организије послове 
управљања и одржавања зградом 
независно од регистрације стамбене 
заједнице. 



ОРГАНИ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

УПРАВНИК

бира се између чланова скупштине

један од станара зграде

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

Физичко лице стиче квалификацију 
професионалног управника ако:

▪ има најмање средње образовање у
четворогодишњем трајању;

▪ положи испит за професионалног
управника и стекне лиценцу,

▪ упише се у регистар који води
Привредна комора Србије.

▪ закон уређује питања управљања и одржавања за ЗГРАДЕ СВИХ НАМЕНА
(стамбене, стамбенo-пословне, пословне и сл.) и одговорност власника свих
зграда (у јавној и приватној својини) и породичних кућа

▪ у стамбеним зградама управљање врши СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА а у
пословним згардама УДРУЖЕЊЕ власника посебних делова, преко органа
СКУПШТИНЕ и УПРАВНИКА (за удружења ЗАСТУПНИКА )

▪ стамбена заједница може одлучити да за послове управљања ангажује
професионалног управника



Обавезе власника посебног дела су:

▪да коришћењем свог посебног дела на омета 

коришћење других делова зграде,

▪да свој посебан део одржава тако да не ремети 

уобичајено коришћење других делова зграде,

▪да одржава заједнички део зграде који је у 

склопу његовог посебног дела,

▪да учествује у трошковима управљања и 

одржавања зграде,

▪да дозволи пролаз кроз свој посебан део ради 

извршења поправки, односно радова на 

одржавању,

▪да редовно учествује у раду и одлучивању 

скупштине стамбене заједнице,

▪да се придржава донетих правила власника,

▪да се прудржава прописаног кучног реда,

▪да обавести управника у случају да неће бити у 

могућности да се одазове позиву за одржавање 

седнице скупштине,

▪друге обавезе у складу са законом.



# ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА?!



ЗАКОН ПОЈАЧАВА УЛОГУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

У ОСТВАРЕЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У СЕКТОРУ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА 

Остваривање јавног интереса

Уколико власник зграде или стамбена заједница не 

изврше потребне активности на одржавању зграде, а 

неспровођењем ових активности би могле да настану 

штетне последице по живот или здравље људи, 

животну средину, привреду или имовину веће 

вредности, радове на одржавању зграде преузима 

јединица локалне самоуправе.

Јединица локалне самоуправе можеу у циљу 

спречавања настанка штетних последица одлуком да 

утврди урбанистичке зоне или блокове за које 

прописује обавезу извршења одређених 

активности у одржавању зграде, односно обавезно 

инвестиционо одржавање и унапређење својстава 

зграда, уз могућност да се обавеза предузимања тих 

активности, ако их не предузму одговорна лица, по 

основу налога надлежног органа испуни принудно на 

терет тих лица. 

У наведеним случајевима јединица локалне 

самоуправе има право регреса према лицу које је 

било дужно да те активности само предузме.



Јединица локалне самоуправе може 

одлуком да пропише обавезу одржавања 

спољног изгледа зграде (фасаде) и 

забрану промене спољног изгледа 

(забрана постављања клима-уређаја на 

видљивом делу зграде и сл.), уз 

прописивање различитих степена 

обавезности одржавања спољног изгледа 

зграде, у зависности од урбанистичке 

зоне или блока у ком се зграда налази. 



УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ ИЛИ 

БЛОКОВИ ЗА КОЈЕ СЕ 

ПРОПИСУЈЕ ОБАВЕЗА 

ИЗВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ 

АКТИВНОСТИ НА 

ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ 

(ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ 

СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ) ИЛИ 

СТЕПЕН ОБАВЕЗНОСТИ 

ОДРЖАВАЊА СПОЉНОГ 

ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ









ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

✓ Јединица локалне самоуправе може донети 

одлуку којом предвиђа бесповратно 

суфинансирање активности на 

инвестиционом одржавању и унапређењу 

својстава зграде ради остваривања јавног 

интереса, у ком случају јединица локалне 

самоуправе обезбеђује средства у буџету за 

учешће у пројектима финансирања ових 

активности и доноси одлуку којом прописује 

поступак доделе средстава, проценат учешћа и 

услове под којима јединица локалне самоуправе 

учествује у финансирању ових активности.

✓ Средства за финансирање ових радова 

обезбеђују се у буџету јединице локалне 

самоуправе. 

✓ У циљу остваривања јавног интереса у погледу 

унапређења својстава зграде, јединица локалне 

самоуправе дужна је да најмање једном 

недељно обезбеди грађанима/стамбеним 

заједницама саветодавну помоћ за унапређење 

енергетске ефикасности зграде.



Број стамбених заједница које имају закључен уговор са јавним предузећем 
/фирмом која се бави пословима одржавања згрда 

11314

34%

21872

66%

Број стамбених заједница које имају закључен уговор са јавним предузећем или фирмом која се бави 

пословима одржавања згрда

Број стамбених заједница које немају закључен уговор за одржавање зграде

Извор: Регистар стамбених заједница



Број стамбених заједница које имају закључен уговор са јавним предузећем /фирмом која се бави пословима 

одржавања згрда по управним окрузима (према регистрованим подацима на дан 3. јун 2018. године)
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Извор: Регистар стамбених заједница



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

Да ли у вашој локалној самоуправи постоји јавно стамбено предузеће које се бави пословима одржавања стамбених 
и стамбено-пословних зграда?

Да ли у вашој локалној самоуправи постоје приватна привредна друштва која се баве пословима одржавања 
стамбених и стамбено-пословних зграда?



Да ли у вашој локалној самоуправи постоји успостављен систем обједињене наплате комуналних и других услуга, 
па и услуге одржавања зграде?

Да ли су у вашој локалној самоуправи постојали програми/пројекти финансирања/ суфинансирања одређених 
активности на одржавању стамбених зград?



Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и 
инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања

Одржавање зграде јесу све активности одржавања на заједничким 
деловима зграде којима се обезбеђује очување функција и својстава 
зграде у складу са њеном наменом, а нарочито у циљу редовног 
коришћења и функционисања зграде.

У циљу спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради 
отклањања тих оштећења спроводе се активности текућег одржавања 
зграде, а које се састоје од прегледа, поправки и предузимања 
превентивних и заштитних мера, односно предузимања свих активности 
којима се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем нивоу 
употребљивости.

У циљу побољшања услова коришћења зграде спроводе се активности на 
инвестиционом одржавању, којим се побољшавају карактеристике 
постојећих елемената зграде у односу на изведено стање, њиховом 
заменом елементима бољих карактеристика, односно дужег века трајања.

Активности текућег и инвестиционог одржавања нарочито обухватају:
1) извођење грађевинских, инсталатерских, занатских и других радова 
везаних за одржавање;
2) пружање услуга везаних за одржавање;
3) набавку добара потребних за одржавање.

Активности текућег и инвестиционог одржавања 
обављају се на заједничким деловима у складу са 
Програмом одржавања зграде, који доноси 
скупштина стамбене заједнице на предлог 
управника или професионалног управника.

Управник, односно професионални управник се 
стара о реализацији Програма одржавања.

Програм одржавања зграде доноси се на основу 
Извештаја о провери стања зграде.

Извештај садржи и предлог приоритета 
одржавања.
Програм одржавања зграде сачињава се посебно за 
активности текућег одржавања и посебно за 
активности инвестиционог одржавања.

Предмет одржавања зграде су заједнички делови 
зграде, односно грађевински елементи, уређаји, 
опремa и инсталацијe у згради. 





Програм одржавања зграде нарочито обухвата:
1) попис елемената који су били предмет провере стања;
2) попис елемената зграде који ће бити предмет активности одржавања;
3) план активности са предложеном динамиком одржавања и роком реализације активности; 
4) приоритете у одржавању зграде у циљу спречавања настанка потребе за хитним 

интервенцијама;
5) процену потребних средстава за реализацију активности на одржавању зграде;
6) извештај о спроведеним активностима одржавања у претходној години, са спецификацијом и 

приказом утрошених средстава.

Предмет текућег и инвестиционог одржавања зграде су заједнички делови
зграде, односно грађевински елементи, уређаји, опремa и инсталацијe у
згради који су наведени у Tабели 1. Правилника.

У зависности од својстава зграде, предмет текућег и инвестиционог
одржавања могу бити и други одговарајући елементи зграде који нису
наведени у табели.

Ради утврђивања врсте, обима и динамике активности текућег и
инвестиционог одржавања зграде, односно сачињавања Извештаја, врши се
провера стања елемента зграде.

Провера стања се врши у складу са временским интервалима из табеле, а у
циљу израде, односно измене и допуне Програма одржавања, провера стања
се може вршити и пре истека наведених временских интервала.

Провера стања може се спровести визуелним прегледом елемената зграде или
кроз активности одржавања зграде, као што су стручни прегледи и експертизе.



ПРАВИЛНИК САДРЖИ / ОБУХВАТА И ПОПИС:

• активности на текућем одржавању, поред редовних 
прегледа, сервисирања и поправки елемената зграде 
(грађевински елементи, уређаји, опремa и инсталацијe 
у згради),

• активности на текућем одржавању које се изводе 
ради спречавања штетних последица по живот и 
здравље људи, животну средину, привреду или 
имовину веће вредности и које имају приоритет у 
текућем одржавању зграде (предузимање ових 
активности отпочиње без одлагања, а у зависности од 
врсте оштећења или квара, најкасније у року од 30 
дана од дана настанка оштећења или квара),

• активности одржавања којима се отклања 
непосредна опасност по живот, здравље и сигурност 
људи и имовине које се извршавају без одлагања, а 
најкасније у року од 48 сати од тренутка сазнања о 
опасности,

• активности на инвестиционом одржавању који се, 
ради побољшања услова коришћења зграде, могу 
обављати на елементима зграде.



ИЗВЕШТАЈ О ПРОВЕРИ СТАЊА ЗГРАДЕ – МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА



ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА – МОДЕЛ



УТИЦАЈ ГРАЂЕВИНАРСТВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ



У циљу самањења потрошње енергије и емисије штетних гасова, у Републици Србији је Законом о планирању и

изградњи делимично имплементирана Директива о енергетским карактеристикама зграда (Директива 2010/31). Закон

прописује унапређење енергетске ефикасности кроз смањење потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и

обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и

употребе зграда. Законом је такође предвиђено да свака нова зграда треба да буде пројектована, изграђена,

коришћена и одржавана у складу са прописаним енергетским својствима зграда. У Републици Србији је 2012. године, у

циљу стварања правног основа за област енергетске ефикансости, уведена обавезна енергетска сертификација

зграда, чиме су обезбеђени предулсови за смањење потрошње енергије у грађевинском сектору, прописивањем

минималних захтева које свака нова зграда или зграда која се реконструише, адаптира и санира мора да испуни.



Унапређење својстава зграде или дела зграде јесу 

активности којима се побољшавају енергетска или 

друга својства зграде доградњом или уградњом нових 

делова и склопова, односно уређаја и инсталација.

Инвестиционо одржавање јесте извођење грађевинско-

занатских, односно других радова у зависности од врсте 

објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде у 

току експлоатације.



Поред успостваљања нових стандарда за нове зграде 

које ће бити високо енергетски ефикасне, те економски и 

еколошки оправдане, не треба занемарити и утицај 

постојећих јавних и стамбених зграда, чије 

карактеристике би требало унапредити кроз пројекте 

енергетске санације, што би било значајно за домаће 

грађевинарство, јер би се на тај начин утицало на 

смањење потрошње енергије и развој индустрије 

грађевинских производа.



WORLD GREEN BUILDING COUNCIL 

#OurHeroIsZero / kampanja ADVANCING NET ZERO



У случају енергетске санације зграде финансирање 

активности је могуће вршити и путем уговарања 

енергетских учинака са предузећима или предузетником 

регистрованим за пружање енергетских услуга (ESCO) у 

складу са законом којим се уређује област ефикасног 

коришћења енергије.













НАДЛЕЖНОСТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР – надзор над применом закона од стране власника, скупштине СЗ, 
управника, у смислу провере и налагања решења у вези са начином коришћења и одржавања 
зграде, као и извођења радова (физичка структура):

▪ коришћење зграда и њених делови у складу са наменом; - Р (забрана коришћења)
▪ да ли на изграђеној згради постоје недостаци који угрожавају безбедност њеног коришћења или 

коришћење и неодржавање зграде доводи до угрожавања јавног интереса; 
▪ одржавање у складу са програмом одржавања из чл. 60. ст.6; - Р (налагање доношења 

Програма)
▪ да ли се пословна делатност у посебном делу обавља на начин који не угрожава безбедност 

зграде и грађана, наноси штета згради и ометају други корисници и мирном коришћеу стана; 
▪ да ли је власник посебног дела омогућио обављање радова неопходних за отклањање 

непосредне опасности; Р (отклањање опасности по ЖЗЉСО, противпожарна – чл. 60).

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
▪ да решењем забрани коришћење зграде или дела зграде и да нареди хитно извођење радова и 

др. мера;
▪ наложи извођење радова на терет СЗ, од стране ЈЛС (чл. 61), ако се не поступи по претходно 

налогу, као и поступак (ако СЗ не поступи у задатом року налаже извршење решења, надокнада 
трошкова од стране СЗ у роковима које утврди ЈЛС; право на надокнаду на основу фактуре о 
извршеним радовима и другим мерама);

▪ ОБАВЕШТАВАЊЕ ПКС о раду управника/професионалних управника - обе инспекције достављају 
решења о налагању отклањања неправилности у року од 8 дана од правоснажности решења;

▪ НЕПОЗНАТИ/НЕДОСТУПАН СУБЈЕКТ НАДЗОРА - решења се доставља прибијањем на улазна 
врата објекта и огласну таблу надлежног органа, што се констатује забелешком инспектора о 
времену и месту доставе.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


