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УВОД

Спцијалнп станпваое је дип стамбене али и дип спцијалне пплитике сваке државе, кап и сваке
лпкалне заједнице. Збпг негативних ппследица екпнпмскпг развпја брпјна дпмаћинства н е мпгу
да пбезбиједе из спцијалних, екпнпмских и других разлпга стан пдгпварајућег стандарда, збпг шега
је неппхпдна ппдрщка пд стране лпкалне заједнице у пквирима оених мпгућнпсти и услпва.
Знашеое стана, пднпснп права на стан, кап пснпвнпг људскпг права пгледа се првенственп крпз
Универзалну декларацију п људским правима, шија је земља пптписница и Црна Гпра. У истпј се
навпди да свакп има правп на стандард живпта кпји укљушује и правп на стан.

1. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ОБАВЕЗЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

1.1. Обавезе Општине Андријевица према Закпну п спцијалнпм станпваоу
Према Закпну п спцијалнпм станпваоу, пбавеза лпкалне сампуправе је дпнпщеое Лпкалнпг
прпграма спцијалнпг станпваоа на перипд пд гпдину дана, пднпснп дефинисаое лица, пднпснп
групе лица на теритприји исте, кпја ће рјещавати питаое спцијалнпг станпваоа. Обим и услпви
пдпбвраваоа средстава привредним друщтвима, физишким лицима и стамбеним задругама и
нашин враћаоа средстава кап и услпви и критеријуми за утврђиваое висине закупнине за
кприщћеое стамбених пбјеката.
Схпднп наведенпм, надлежнпсти Опщтине Андријевица, ппдразумијевају:
-

Прикупљаое ппдатака пптребних за дпнпщеое лпкалнпг прпграма,

(анализа ппстпјећег стамбенпг фпнда и стамбених пптреба)
-

Управљаое прпјектима изградое стамбених пбјеката,
Даваое у закуп стамбених пбјеката,
Развијаое нпвих прпграма спцијалнпг станпваоа и ппдстицаое партнерскпг пднпса
између јавнпг, приватнпг и непрпфитнпг сектпра у пбласти спцијалнпг станпваоа,
Организпваое ппслпва пдржаваоа стамбених пбјеката,
Обављаое других ппслпва у пбласти спцијалнпг станпваоа.

1.2. Обавезе Општине Андријевица према Прпграму спцијалнпг станпваоа
Прпграм спцијалнпг станпваоа је усклађен са Закпнпм п спцијалнпм станпваоу и кап такав
утврђује надлежнпст лпкалне сампуправе да се базира на креираоу прецизне евиденције за
спцијалнп станпваое, пднпснп снимаое и анализа ппстпјећег стамбенпг фпнда, кап и коижеое
истпг.
1.3. Обавезе ппштине Андријевица према Закпну п лпкалнпј сампуправи
Према Закпну п лпкалнпј сампуправи, шлан 32 став 5, лпкална управа утврђује и пбезбјеђује
привпђеое намјени грађевинскпг земљищта у складу са лпкалним планскимм дпкументима и
кпмуналнп ппремаое грађевинскпг земљищта.
Такпђе, према истпм шлану став 11, уређује пднпсе у пбласти станпваоа и стара се п
пбезбјеђиваоу услпва за пдржаваое стамбених зграда, дпк према ставу 17 у складу са

мпгућнпстима , уређује и пбезбјеђује рјещаваое стамбених пптреба лица у стаоу спцијалне
пптребе и лица са ппсебним пптребама, кап и ппмаже рад хуманитарних и невладиних
прганизација у пвпј пбласти.
1.4. Обавезе Општине Андријевица према Одуци п рјешаваоу стамбених питаоа лица у
стаоу спцијалне пптребе
Опщтина Андријевица је Одлукпм п рјещаваоу стамбених питаоа лица у стаоу спцијалне пптребе
(``Службени лист РЦГ`` - ппщтински прпписи, брпј 17/06 пд 10.05.2006. гпдине и ``Службени лист
ЦГ`` - ппщтински прпписи, брпј 37/10 пд 10.11.2010. гпдине) уредила . нашин, услпве, критеријуме,
ппступак и средства за рјещаваое питаоа лица у стаоу спцијалне пптребе, те да правп на
рјещаваое стамбених питаоа пп пдредбама пве пдлуке имају лица кпја у смислу Закпна п
спцијалнпј и дјешијпј защтити, пстварују правп на материјалнп пбезбјеђеое ппрпдице. Иста права
пп пвпј пдлуци имају и лица кпја се налазе у стаоу спцијалне пптребе а нијесу кприсници
материјалнпг пбезбјеђеоа, щтп ће цијенити Кпмисија за расппдјелу стамбених јединица,
неппсредним увидпм на лице мјеста.
Стамбена питаоа лица из шлана 2 пве пдлуке, рјещавају се путем пбезбјеђеоа пдређених
стамбених јединица или средстава за финансираое стамбене изградое и дпградое, кап и за
ппбпљщаое услпва станпваоа адаптацијпм ппткрпвља, ппдрумских и заједнишких прпстприја у
стамбене јединице.
Средства за задпвпљаваое стамбених пптреба лица из шлана 2 пдлуке, пбезбјеђују се из:
-

Бучета Опщтине,
Дпнације хуманитарних прганизација и других извпра.

2. ПОСТОЈЕЋА СТАМБЕНА СИТУАЦИЈА
2.1. Стамбени фпнд Општине Андријевица
Према ппстпјећпј евиденцији Опщтина Андријевица има у власнищтву 61-у стамбену јединицу,
издвпјене пп насељима:
-

-

Једна стамбена јединица Ул. ``Бранка Делетића`` бб – дата на кприщћеое спцијалнп
угрпженпј ппрпдици;
Расељенишкп насеље ``Лим 1`` се налази ппред фудбалскпг стадипна, састпји се пд 10
стамбених јединица. У 7 пбјеката смјещтена су расељена лица, а у три стамбене јединице
ппрпдице спцијалних слушајева са 12 шланпва. Објекти се налазе у дпбрпм стаоу и
ппрпдице су задпвпљне услпвима станпваоа;
Расељенишкп насеље ``Лим 2``, састпји се пд 20 стамбених јединица. У шетири стамбене
јединице живе лица у стаоу спцијалне пптребе са 12 шланпва дпмаћинства и пве стамбене
јединице налазе се у пдлишнпм стаоу;

-

Расељенишкп насеље ``Краљщтица`` састпји се пд 30 мпнтажних стамбених јединица и пне
су нпвијег датума и у дпбрпм стаоу. У 9 стамбених јединица смјещтена су лица у стаоу
спцијалне пптребе са 30 шланпва дпмаћинства.
Табела 1 – Преглед стамбених јединица у власнищтву Опщтине Ан дријевица, кпје кпристе
спцијалне категприје наведене у табели, за перипд дп краја 2016. гпдине и у
нареднпм перипду

СОЦИЈАЛНА

Претхпдни перипд дп краја 2015 г.

У нареднпм перипду

КАТЕГОРИЈА
Стамбене
јединице у
кпл.
пбјект.
11

Спцијалнп
угрпжена
лица
Рпми и
/
Египћан и
Избјегла и
19
расељена
лица
Пензипнери /

Индивидуални Мпнтажни Стамбене
пбј. пд тврдпг пбјекти
јединице
материјала
у кпл.
пбјект.
1
9
/

Индивидуални Мпнтажни
пбј. пд тврдпг пбјекти
материјала
/

/

/

/

/

/

/

/

21

/

/

/

/

/

/

/

/

Наппмиоемп, да ниједна пд пвих стамбених јединица није дата у закуп.
Кпмисија кпја је фпрмирана пд представника Опщтине, УНХЦР-а и Завпда за расељена лица, ради
праћеоа раципналнпг кприщћеоа стамбенпг прпстпра у пвим насељеима, најмаое једанпут
гпдищое, пбилази пбјекте ради увида у нашин кприщћеоа и пдржаваоа пвпг стамбенпг фпнда.
Изградоу пвих стамбених јединица финансирала је Хуманитарна прганизација `Vordvision`` ,
Опщтина Андријевица и Виспки кпмесеријат за избјеглице Уједиоених нација (УНХЦР) у сарадои
са Кпмесеријатпм за расељена лица Владе Републике Црне Гпре. Дппринпс у изградои ппщтине
Андријевица, састпјап се пд дпнације свпг и куппвине градскпг грађевинскпг земљищта пд
физишких лица и оегпвим кпмуналним ппремаоем.
Накпн заврщетка пвих пбјеката августа мјесеца 2004. гпдине, исти су укоижени кап власнищтвп
Опщтине Андријевица. Све пве стамбене јединице су пппуоене кприсницима какп је гпре
наведенп.

Табела 2 – Преглед стамбених јединица у власнищтву Опщтине Андријевица кпд кпјих ппстпји
ваљан пснпв кприщћеоа и кпје су уписане у катастар
Брпј стамбених
јединица

Нашин кприщћеоа
Друщтвена
Стамбена зграда

Правни пснпв кприщћеоа
Стамбени прпстпр
стан

61

61

УКУПНО:

61

Угпвпр п привременпм
сјещтају

Опщтина Андријевица има сарадоу са Центрпм за спцијални рад, кпја се пдвија на пснпву
оихпвпг предлпга кпја је ппрпдица највище спцијалнп угрпжена, па се кпмисијски накпн
расписанпг пгласа дпдјељује слпбпдна стамбена јединица у слушају да је напущтена пд стране
расељенпг лица, кпје је прпмијенилп мјестп бправка или да је некп пд кприсника изгубип статус
лица у стаоу спцијалне пптребе.
Табела 3 – Преглед стамбених јединица у власнищтвп ппщтине Андријевица кпд кпјих не ппстпји
ваљан пснпв кприщћеоа и кпје нијесу уписане у кастастар
Брпј стамбених
јединица
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/

Ппсједујемп инфпрмацију дпбијену пд стране Центгра за спцијални рад за ппщтине Беране,
Андријевица и Петоица – Канцеларија Андријевица, да на сепскпм ппдрушју наще ппщтине има 7
ппрпдица кпје станују у неадекватним стамбеним услпвима, кап и трпшлана ппрпдица у
Андријевици. С тим у вези, Опщтина Андријевица ће се пбратити Министарству рада и спцијалнпг
стараоа, да у заједнишкпј сарадои пбезбиједе грађевински материјал какп би се ппбпљщали
стамбени услпви пвих ппрпдица.
Опщтина Андријевица нема ниједан прпјекат планиран у нареднпм перипду за изградоу нпвих
стамбених јединица, кап ни будуће планпве за ревизију стамбених јединица и станарских права
над пвим стамбеним јединицама , кпје су ппщтинскп власнищтвп. Такпђе, немамп нпвих прпграма
и прпјеката у пбласти спцијалнпг станпваоа кпје треба развијати, па схпднп тпме Бучетпм
Опщтине за 2016. ги нијесу планирана средства за пве намјене.
Наппмиоемп и да Опщтина Андријевица не ппсједује адекватнп градскп грађевинскп земљищте,
кпје би кпмуналнп ппремила за изградоу нпвих стамбених јединица.

